
Четврток, 14 февруари 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 7 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 20 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1 Пoшт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

129. 

Врз основа на член 37 став 1 и чл. 376 и 37д 
став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 
29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 
53/73 и 56/73), во Списокот на стоките за кои се утвр-
дуваат условите за извоз и увоз. кој а. составен дел 
на таа одлука, во колона 3 се вршат следните из-
мени, и тоа: 

31.05 Други ѓубриња; стоките од 
оваа глава се приготвени во 
таблети, пастили и слични об-
лици, или во за вон до нај-
многу 10 килограми бруто те-
жина: 
1) Мешани ѓубриња ЛБ Д 
2) Комплексни ЛБ Д". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува врз работите што ќе се склучат и ќе и 
се пријават на банката од тој ден до 31 мај 1974 го-
дина. 

Е. п. бр. 69 
30 јануари година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

1 2 3 4 

29.25 Амидб-соединени ј а: 
1) Ациќ лични амиди: 

а) уреа над 45% азот ЛБ Д 
31.02 Азотни ѓубриња, минерални 

или хемиски: 
1) Натриум нитрат, природен 

(чилска шалитра) ЛБ Д 
2) Други: 

а) Амониум нитрат ЛБ Д 
б) калциум цијанамид (до 

25°/о азот по тежина) ЛБ Д 
в) амониум сулфонитрат ЛБ Д 
г) амониум сулфат ЛБ д 
д) калциум нитрат ЛБ д 
*)• калциум амониум нитрат ЛБ д 
е) уреа која не содржи 

повеќе од 45°/о азот ЛБ д 
ж) други: 

1) вештачки натриум 
нитрат до 16,3°/о 

1) вештачки натриум 
нитрат до 16,3°/о 

ЛБ д азот по тежина ЛБ д 
2) вештачки азотни 

ѓубриња, други ЛБ д 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

130. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УС-

ЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА 1ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката 'за формирање на цените на 
поодделни производи и услуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74) во точ-
ка 1 оддел 10 „од гранка 126 — Индустрија 
на гума" во одредбата под 1 запирката и зборовите: 
„освен' за гумени транспортни ленти и клинести ре-
мења" се бришат. 

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

Е. п. бр. 76 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 



Страна 174 — Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 14 февруари 1974 

131. 

Врз основа на член la став 4, член 37 став 1, 
чл. 376 и 37д став 1 од Законот за прометот на сто-
ни и услуги со странство (>,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71' 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 
53/73 и 56/73), во Списокот на стоките за кои се 
утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен 
дел на таа одлука, во колона 3 се вршат следните 
измени, и тоа* 

1 2 3 4 

27.11 Природен гас и други гасни 
јагловодороди: 
1) Природен гас: 

а) пропан ЛБ Д 
б) бутан ЛБ Д 
в) други гасови ЛБ д 

2) Друго: 
а) гас за осветление и за 

греење (од КОКС, генера-
торски) ЛБ д 

б) друго ЛБ Д 
27.14 Битумен од нафта, од петрол-

-хбкс и од други остатоци од 
масла од нафта или од масла 
добиени од битуменозни ми-
нерали: 
1) Петрол-кокс ЛБ Д 
2) Друго: 

а) битумен ЛБ Д 
б) друго: 

1) остатоци од нафта и 
од маслени шкрилци ЛБ Д 

2) друго ЛБ Д". 

2. Оваа одлука се применува на извозот што се 
врши од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука по работите склучени и пријавени на банката. 
до тој ден, како и на извозот по работите што ќе се 
склучат и ќе и се пријават «а банката од тој ден. 

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

Е. п. бр. 79 
6 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

132. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ПОЛИАМИДНИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за производ-
ството на полиамидни влакна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/73) во точка 3 зборовите: „почнувајќи 
од 2 февруари 1973 година" се заменуваат со збо-
ровите: „од 2 февруари 1973 година до 31 декември 
1975 година". * 

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

Е. п. бр. 70 
30 јануари 1974 година 

х Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

133. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/ 68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ВИНИЛХЛОРИД МОНОМЕР — РVС ВО ПРАВ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за производ-
ството на винилхлорид мономер РУС во прав 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 20/73) во точка 3 
зборовите; „почнувајќи од 2 февруари 1973 година" 
се заменуваат со зборовите: „од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година". 

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

Е. п. бр. 71 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бисдиќ, с.р. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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134. 136. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа( „Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ШУ-

МАРСТВОТО 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во шумарството („Службен лист на СФРЈ44, бр. 
20/73) во точка 3 зборовите: „почнувајќи од 2 фев-
руари 1973 година" се заменуваат со зборовите: „од 
2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 4. 

Е, п. бр. 72 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

135. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70, 25/70, .58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИ-
ЗА НА АЛУМИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУ-

МИНИУМ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во рудниците на боксит и во производството 
на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница 
и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73) 
во точка 1 во тарифниот број 84.23/4а по првата 
алинеја се додава нова алинеја која гласи: 

„ — Телескопски багери со уреди за. раз-
бивање и симнување згура од елек-
тролитски печки 5". 

2. Во точка 3 зборовите: „почнувајќи од 2 фев-
руари 1973 година" се заменуваат со зборовите: „од 
2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година". 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1974 година. 

Е. п. бр. 73 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", -бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОП-
РЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ПОЛИАКРИЛАТНИ 

ДИСПЕРЗИИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во про-
изводството на вештачки смоли и полиакрилатни 
дисперзии, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73 и 45/73), ќе се применуваат следните царински 
стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

Сојузен извршен сонет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на ин-
ертен гас, со капацитет од 60 Nm* 
на час 5 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транспо-
рт на циркулационо масло за заг-
ревање уреди —реактори и уреди 
со двојни ѕидови, со ладена зат-
иначка гилза и со посебна заштита 
против течење 5 

84.10/7 Други пумпи 
Ех. 
Пумпи со ротирачки клип за 
транспорт на вештачки смо ли 5 

84.17/ls Други машини, уреди и слична 
лабораториска опрема 
Ех. 
— Уреди — реактори за добивање 

на вештачки смоли со пеликон-
дензација 5 

— Уреди со двојни ѕидови и ме-
т а л н и за разредување или по-
лимериза-цнја ил вештачки смо-
ли 5 

— Уреди — реактори за полимери-
зација на акрилатни мономери, 
изработени од специјален не'-
рѓосувачки челик и со електро-
полирана внатрешна површина;' 
со уреди за кондензација на во-
да и неизреагиран мономер 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Автоматски електронон::! ваги за 
дозирање на алкохол и масло во 
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реактори — уреди за добивање на 
вештачки смоли со поликонденза-
ција 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на проток, длабочина, притисок 
или други променливости на теч-
ности или гасови и др. 
Ех. 
Бројачи на протокот на течности 
со прстенест клип 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1974 година 
до 31 декември 1975 година. 

Е. п. бр. 74 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

137. 

Врз основа - на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/06, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈА-

ТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. На увозот на производите од долу наведените 
тарифни Gpoepjj односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
индустријата на градежни материјали, наместо 
царинските стапки предвидени во Царинската та-
рифа односно во Решението за одредување на по-
ниски царински стапки на увоз на одредени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10^73 и 45/73), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

Наименување Царинска 
стапка 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. , 
Ротациони клипни пумпи за тран-
спорт на течен битумен, темпера-
тура над 100°С 5 

84.10/3 Це итри фу гал ни пумпи 
Ех. 
— Пумпи за транспорт на гасбе-

тоиски меша ници, отпорни на 
абразија 5 

— Пумпи за тиња отпорни на аб-
разија 5 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
— Клипни пумпи со притисок над 

450 атмосфери 5 
— Клипни пумпи за дозирање ади-

тиви во меиЈтлки за производ-
ство на бетон 5 

— Клипни пумпи за полнеше це-
мент 5 

Забелешка: 
Пониска царинска стапка за клим-
ни пумпи за дозирање на адитиви 
во мешалки за производство на бе-
тон и за клипни пумпи за полнење 
на цемент, ќе се применува само 
кога тие пумпи се увезуваат во 
рамките на купување на комплет-
на фабрика за бетон 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Специјални клипни компресори со 
суво одење за добивање на конди-
циониран воздух без маслени че-
стици 5 

84.11/5 Други воздушни пумпи, вентила-
тори, дувалки и ел. 
Ех. 
Дувалки за распрскување на це-
мент во силоси 5 

84.13/1а Огништа за печки за течни горива 
Ех, 
— Горилници за печки за печење 

на градежни материјали од 
глина 5 

— Горилници за печки за печење 
вар 5 

84.13/16 Огништа за печки за други горива 
Ех. 
— Горилници за гасовидни горива 

за печки за печење на градежни 
материјали од глина 5 

— Горилници за гасовидни горива 
за печки за печење вар 5 

84Д4/4в Други печки неелектрични 
Ех. 
— Индустриски печки из катали-

зација на полиестер во произ-
водството на мермерни плочи 
изработени од мермерни отпа-
доци 5 

— Уреди за синтерирање на елек-
трофилтерски пепел 5 

— Печки за циркулационо масле-
но загревање на производстве-
ни линии во производството на 
битуменски изолациони произ-
води 5 

84,16/1 Ка лан дери 
Ех. * 1 

Калаидери за извлекување на пла-
стични материјали и ленти 5 

84.17/lr Машини и уреди за перење и су-
шење 
Ех, 
Сушилници за сушење на гипсени 
и на гипскартонски плочи 5 
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84.17/ls Други машини и уреди за обра-
ботка на материјали со менување 
на температура 
Ех. 
— Уреди за термичка стабилиза-

ција на пластични ленти 5 
— Уреди за индиректно загревање 

на воздухот за сушење на гра-
дежни материјали од глина во 
сушилници со капацитет од 
800.000 и повеќе килокалорин 84.23/46 
на час 5 

84.19/2 Машини за пакување и завитку-
вање на стоки 
Ех. 
— Машини за пакување на винил-

-азбестни и флексибилни плочи 5 
— Машини за завиткување (намо-

тува!^) на флексибилни ленти 84.23/12 
во ролни 5 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
— Машини за дозирање и паку-

вање на фасаден пластичен 
малтер 5 

— Машини за дозирање и пакува-
ње на битуменски преработки 5 

— Машини за галантериско дози-
рање и пакување на гипс и на 
други прашочни и пастести 84.31/3 
производи 5 

— Машини за дозирање и паку-
вање на емулзирани градежни 
материјали "(лепила, хидроизо-
лациони средства и др.) 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
— Електронски ваги за дозирање 

на цемент во миксери за созда-
вање на гасбетонска мешаница 5 

— Електронски ваги за дозирање 
компоненти за приготвување на 
азбестцементна суспензија 5 

84.21/4е. Други атомизери и слични прс-
калки 
Ех. 
Автоматски уреди за нанесување 
на гипсени и машински малтери 5 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и др. 
Ех. 
— Автоматски уреди за манипула-

ција — приготвување на сурови 
градежни материјали од глина 
за сушење во сушилници со 
капацитет над 50,000.000 N. F. 
единици 5 

— Автоматски уреди за манипула-
ција — истовар и редење на 84.46/5 
исушените градежни материја-
ли од глина на вагонетките на 
тунелски печки 5 

— Специјални транспортери со 
релеи за автоматска манипула-
ција на мермерни плочи во про-
цесот на производството на 

84.45/1B-4 

84.46/1 

84.46/2 

мермерни плочи од мермерни 
отпадоци 5 

— Машини за извртување на ка-
лапи — вадење на готови лесни 
градежни плочи од цемент и 
од дрвена волна од калапи 5 

— Машини за редење на обрежа-
ни готови лесни градежни пло-
чи од цемент и од дрвена 
волна 5 

Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
— Булдожери со мотор над 200 КЅ 5 
— Хидраулични багери со челна 

лажица, зафатнина на лажица-
та од 2 500 1 и повеќе 5 

Други машини 
Ех. 
— Специјални машини за сондажа 

и дупчење на камен во каме-
ноломи 5 

— Дупнал ки за приготвување на 
дупнатини за отпукување во 
каменоломи со можност за дуп-
чење над 40 ш 5 

— Спмооти-ш лафетни дупчалки 5 

Други машини за изработка или 
довршување на целулозна маса, 
хартија или картон 
Ех. 
— Машини за нанесување на ра-

зни видови површински премач-
кувања, вклучувајќи и плуто-
-гранулат на хартија 5 

— Машини за импрегнирање на 
хартија 5 

Машини за ладно обликување 
Ех. 
Уреди (каландеви) за релјефира-
ње на алуминиумон и бакарни 
фолии 5 

Машини за обработка на камен — 
гатери и слични машини 5 

Машини за мазнење камен 
Ех 
— Машини за мазнење (брусење) 

камен 5 
— Автоматски машини за мазнење 

мермерни плочи изработени од 
мермерни отпадоци 5 
Машини за мазнење терацо про-
изводи 5 

— Машини за пополнување на шу-
плини на терацо производи 
(шпак лу вање) 5 

Други машини — алатки за обра-
ботка на камен, керамика и др. 
Ех. 
— Уреди за сечење на гасбетони 

на парчиња и плочи 5. 
— Уреди за сечење на армирани 

гасбетонски плочи 5 
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— Уреди за обработка на рабови 
на гасбетонски плочи — гло-
далки 5 

— Машини за полирање на камен 5 
— Машини за изри чување на ка-

мен (штокување па камен) 5 
— Машини за цепење на камен 5 
— Машини за гравирање на камен 5 
— Уреди за обработка на азбест-

цементни цевки, плочи и други 84.56/5 
фазонски делови 5 

84.47/10 Други машини за механичка пре-
работка на дрво 
Ех. 
Машини за производство на дрвена 
волна б 

84.47/12 Други машини — алатки за обра-
ботка на дрво, плута, коска, ебонит 
и др. 
Ех. 
— Циркуларни пили за пресечува-

ње. на маса од дрвена волна, це-
мент и вода, што е распоредена 
во низа на калапи 5 1 

— Машини за формирање па гото-
ви лесни градежни плочи од це-
мент и од дрвена волна 5 

— Преси за обликување (исечува-
ван>е) на винил-азбестни и фле-
ксибилпи плочи и ленти 5 

— Машини за сечење на трска 5 
— Машини за лупење на трска 5 

84.49/1 Алати за рачна употреба, со пнев-
матски погон 
Ех. ! 
Специјални дупчалки за перфори-
рање па камен заради одвојување 
на блокови од карпа 5 

84.56/3 Уреди за сортирање, флотпрање и 
брикетирање i 
Ex. 
— Автоматски машини за изработ-

ка па блокови од градежни ма-
теријали со автоматско редење 
на-блокови па палети во трн и 
повеќе слоеви 5 

— Уреди за брикетирање (палети-
зирање) на слектрофилтерски 
п^пел 5 

84.56/4 Машини за обликување и калапи-
рање на градежни материјали (од 
керамички материјали, цемент, вар, 
гипс) 
Ех 
— Машини за обликување и кала- 84.56/7 

пирање на градежни материјали 
од азбест-цемепт 5 

— Уреди за обликување и пресу-
ван,е на терацо производи (те-
рацо плочи, мозаик плочи, ку-
лир плочи ити.), со и без вакуум .5 

— Уреди за обликување на граде-
жни материјали од глина со 
пластична постапка, со мини-
мален вакуум од најмалку 95°/о 

— вакуум агрегати (преси) 5 
— Машини за обликување на ќе-

рамиди со автоматско прифаќа-
ње на материјали за обликува-

ње и симнување на обликувани 
ќерамиди 5 

— Автоматски машини за облику-
вање и калапирање на произ-
води од бетон и од камен, со и 
без вакуум 5 

— Автоматски линии за производ-
ство на гипсени и на гипскар-
тоиски плочи 5 

Машини и уреди за производство 
на градежни материјали > 
Ех. » 
— Уреди за мешање и транспорт 

на гасбетонска мешаница до 
калапи 5 

— Уреди за мешање на азбест и на 
азбестцементни суспензии б 

— Уреди за разделување на влак-
ненца од азбест (рачни мелници , 
и дезинтегратори) 5 

— Уреди на силоси за подготвува-
ње и хомогенизирање на глина 
и апарати за празнење на си-
лоси 5 

— Мелници за фино мелење на 
глина, финост на мелењето од 
0,5 до 1,1 mm, со уреди за ба-
лансирање и брусење на валја-
ци со над 200 вртења во минута 5 

— Уреди за изработка на гредички 
за тавани 5 

— Уреди за гранулометриско испи-
тување на глина со вибрациона 
постапка 5 

— Уреди за сушење на мермерни 
плочи изработени од мермерни 
отпадоци 5 

— Машини за мешање на дрвена 
волна, цемент и вода во произ-
водство на лесни градежни пло-
чи од цемент и од дрвена волна 5 

— Стабилни турбо-мешалки за до-
бивање на фина бетонска маса 
во производство на терацо 
плочи 5 

— Вертикални ротациони (конус-
ни) дробилки, со уреди за до-
давање на камен во дробилка 5 

— Уреди за мешање на мелен ка-
мен со сврзувачки компоненти 
во изработка на фасаден плас-
тичен малтер, зафатнина на са-
дот над 2.000 1 - 5 

— Метални за мешање на гипс и 
други компоненти за добивање 
на преточен малтер 5 

Други машини за сортирање, про-
сејување, перење, кршење и ел. 
Ех. 
— Трансфер линии со контину-

ирано производство на азбест-
цементни цевки 5 

— Трансфер линии за континуи-
рано производство на азбест-
цементни плочи 5 

— Трансфер линии за континуи-
рано производство на фазонски 
делови од азбестцемент 5 

— Машини за класирање на аз-
бестни влакна 5 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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— Уреди за изработка на предна-
прегнат. бетон 5 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Уреди за нанесување на анти-

корозивна заштита на арматура 
за изработка на гасбетонски 
плочи 5 

— Уреди за автоматско хидрау-
лично испитувања на азбестце-
ментни цевки под притисок 5 

— Машини за китување со полие-
стерско лепило на површински 
дефектни мермерни плочи 5 

— Уреди за подготовка и нанесу-
вање на полиестер во калапи со 
мермерни отпадоци 5 

— Машини за распоредување на 
масата од дрвена волна, цемент 
и вода во калапи за пресување 5 

— Машини за уредување на на-
должни рабови на маса од др-
вена волна, цемент и вода, рас-
поредена во калапи 5 

— Преси за пресување на маса од 
дрвена волна, цемент и воДа 5 

— Уреди за чистење и подмачку-
в а њ е на калапи за изработка на 
лесни градежни плочи од цеме-
нт и дрвена волна 5 

— Уреди за хидратизација — за 
делумно гаснење на вар, капа-
цитет од 10 и повеќе тона на час 5 

— Уреди за хидратизација — за 
потполно гаснење на вар, капа-
цитет над 4 тона на час 5 

— Вибратори за бетон 5 
— Мешалки за мешање и хомоге-

низирање на РУС прав со смек-
нувачи и со стабилизатор, одно-
сно со полнила-и со сомелени 
отпадоци од винил-азбестни 
производи и со бои1 5 

— Двовалјаци за хомогенизирање 
на пластична маса од винил-аз-
бестни плочи и флексибилни 
плочи и ленти 5 

— Мелници за испотување на 
пластичен регенерат (од отпадо-
ци на плочи и ленти од винил-
-азбест) 5 

— Уреди за производство на биту-
менски хидроизолациони ленти 5 

— Машини за изработка на трски-
ни плочи со збивање и со 
прошивање со жица 5 

— Машини за изработка на шту-
катур — плетени трски за изра-
ботка на тавани 5 

—'Уреди за мешање на пластични 
маси и синтетички смоли 5 

84.60/2 Други калапи 
Ех. 
Калапи за изработка на азбестце-
ментни плочи — рамни и бранест 5 

85.05/5 Други рачни алати 1 

Ех. 
Циркуларни пили и брусилки за 
сечење и брусење на камен $ 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни^ разводни и сиг-
нални табли, пултови и ел.) 
Ех, 
— Командни табли за управување 

со процесот на сушењето и пе-
чењето на градежни материјали 
од глина ~ 5 

— Командни табли ~за управување 
со уреди во процесот на произ-
водството на мермерни плочи од 
мермерни отпадоци 5 

— Командни табли за управување 
со процесот на производството 
на лесни градежни плочи од 
цемент и од дрвена волна 5 

— Командни табли за управување 
со процесот на работата на 
печка за печење вар 5 

— Командни табли за управување 
со процесот на производството 
на бетон во фабрики на бетон 5 

— Командни табли за управување 
со процесот на сепарацијата на 
чакал 5 

— Командни табли за управување 
со автоматски линии за произ-
водство на винилазбестни и 
флексибилни плочи и ленти 5 

— Командни табли за управување 
со процесот на производството 
на битуменску^ производи 5 

Забелешка: Пониска царинска 
стапка за командните табли наве-
дени во овој тарифен број ќе се 
применува само кога тие се увезу-
ваат во рамките на испорака на 
комплетни уреди, односно построј-
ки, со чиј процес на работата на 
управувањето со помош на нив без 
оглед дали се увезуваат заедно 
(истовремено) со тие уреди одно-
сно постројки или одвоено 
Камиони кипери и дампери, со но-
сниот над 10 t 
Ех. 
— Кипери со рударска кошница 5 
— Дампери со носивост од 15 и по-

веќе t 5 
Други моторни возила за специјал-
ни цели 
Ех. 
Камиони со вградени пумпи за 
полнење на бетон 5 
Други машини и апарати за меха-
нички испитувања 
Ех. 
— Машини и апарати за испитува-

ње на азбестцемент 5 
— Уреди за испитување на граде-

жни материјали од глина 5 
— Машини за механички испиту-

вања на производи од бетон 5 
90.25 Инструменти и апарати за физич-

ки и хемиски анализи 
Ех. 
Уреди за испитување на пластич-
н о с т на глина според Регѕѕоп 5 

87.02 /Зв-1 
ДО 3 

87.03/11 

90.22/3 
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90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 

Ех. 
— Термохигрографи за мерење на 

порозност на глина и на рела-
тивна влага 5 

— Апарати за испитување на про-
изводи од бетон со ултразвук 5 

— Апарати за испитување на тер-
мичка и акустична спроводли-
вост на производи од градежни 
материјали 5 

— Апарати за испитување на пос-
тојаност на бои и стареење на 
материјали (од пластични и би-
туменски производи) 5 

- - Апарати за мерење на пластич-
носта на подни покривки 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1974 година 
до 31 декември 1975 година. 

Е. гх. бр. 75 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

138. 

Брз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67. 54/67, 9/68. 22/68, 30/68. 17/69, 27/69; 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ПРИ КОНЗЕРВИ-

РАЊЕТО НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи при 
конзервирањето на овошје и зеленчук, наместо ца-
ринските стапки предвидени во Царинската тарифа, 
односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73), ќе се 
применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за хидро-
-транспорт на зрна од грашок 5 

за добивање 
— без маслени 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи од не'рѓосувачки 
челик 5 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
— Вакуум-пумпи со степен на ва-

куумирање над 700 mm живин 
столб 5 

— Вакуум-пумпи со регулатори на 
вакуумот 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Компресори — 

чист воздух 
честици 5 

— Амонијачни компресори со ка-
пацитет над 180.000 калории на 
час, при режим од —10° С до 
25 ° С 5 

84.15/1а Машини и апарати за производ-
ство на ниски температури (нај-
малку — 15°С) 
Ех. 
— Уреди за континуирано брзо по-

единечно длабоко смрзиување 
на плодови од овошје и зелен-
чук 5 

— Вертикални плочести з а м р з и -
вачи за длабоко смрзнување на 
овошје и зеленчук во кашеста 
состојба 5 

84.17/IB Машини и уреди за стерилизација 
и пастеризација 
Ех. 
— Уреди за пастеризација при ис-

товремено ладење на амбалажи-
рани овошни сокови 5 

— Плочести пастеризатори за при-
тисоци над 6 atm 5 

— Уреди за континуирана стери-
лизација на стакленки и лимен-
ки на температура над 100°С 5 

84.17/ 1д Машини и уреди за разладување 
материјали 
Ех. 
— Плочести ладилници за прити-

соци над 6 atm 5 
— Уреди за континуирано разла-

дување на амбалажиран овошен 
сок со млаз на вода и сушење 
со топол воздух 5. 

— Вибрациони уреди за разладу-
вање на бланширан (обарен) зе-
ленчук 5 

84.17/1 ж Сушници за преработка на овошје 
и зеленчук 
Ех. 
Уреди за добивање сушено овошје 
и зеленчук во прав со вал] аци 5 

84.17/1 и Други машини, уреди и слична ла-
бораториска опрема, електрично 
загревани или не, за обработка на 
материјали со менување на темпе-
ратурата 
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Ех. 
— Уреди за кондензација на вода-

та од компримиран воздух зара-
ди нејзино отстранување — су-
шење на воздухот 5 

— Уреди — мешал ки со двојни ѕи-
дови за подготвување пектини 5 

— Уреди за изискување на возду-
хот од наполнети незатворени 
стакленки и лименки 5 

— Уреди за автоматско континуи-
рано подготвување на шеќерен 
сируп 5 

84.18/2а-1 Индустриски центрифуги за теч-
ности 
Ех. 
Центрифуги за издвојување цврсти 
честици од овошни сокови 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Филтери за пречистување воз-

дух отстранување на микроор-
ганизми 5 

— Уреди за филтрирање овошни 
сокови со азбестни плочи и со 
плочи со нанос на диатомејска 
земја (киселгур) '5 

— Уреди за подготвување (смек-
нување и отстранување на ми-
кроорганизми) водава производ-
ство на овошни сокови 5 

— Уреди за филтрирање шеќерен 
сируп 5 

8419/2 

84.19/3 

84 19/4 

84.19/5 

Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 
Ех, 
— Машини за пакување на амбала-

жиран овошен сок 5 
— Уреди за завиткување (пакува-

ње) стакленки, лименки и пла-
стична" амбалажа со собирачка 
фолија 5 

Машини за перење, чистење и су-
шење на шишиња 
Ех. 
Уреди за перење, чистење и суше-
ње на шишиња во производство 
на овошни сокови 5 

Машини за затворање и етикети-
рање 
Ех. 
— Уреди за затворање и етикети-

рање на шишиња 5 
— Машини за затворање стакленки 5 
— Машини за етикетирање ста-

кленото и лименки 5 

Апарати за газирање на пијачки 
Ех. 
Апарати за газирање овошни со-
кови 5 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
— Уреди за автоматско дозирање 

на компоненти во овошни соко-
ви и сирупи 5 

— Уреди за дозирање и полнење 
лименки и стакленки со овошје, 
зеленчук и со налив 5 

— Машини за полнење туби со 
концентрат на овошје и зелен-
чук 5 

84 19/9 Други машини и апарати 
Ех. 
— Специјални уреди за перење ци-

стерни за овошни сокови 5 
— Машини за полнење алуминиум- -

ска,1 пластична и картонска ам-
балажа со овошни сокови и со 
мармалад, и за затворање 5 

— Уреди за полнење шишиња 5 
— Машини за полнење стаклен™ 

и лименки со мармалад и со џе-
мови 5 

— Машини за пакување мармалад 
и џемови во пластични и алуми-
нумски обвивки (пласитчни и 
алуминиумон кутии) 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Електронски ваги за контрола на 
тежината на затворени стакленки 
и лименки и автоматско отстра-
нување на стакленките и л и м е н и -
те што немаат потребна тежина 5 

84.22/5а Траспортери со гумена или челич-
на лента врз база на движењето 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
Специјални транспортери со лента 
од жица од не'рѓосувачки челик за 
пренесување на овошје, со посебни 
подвижни ленти вградени на тој 
транспортер за издвојување на от-
падоци 6 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, товарење или 
растоварување и ел. 
Ех. 
— Вертикални елеватори за тран-

спорт на јаболка, капацитет над 
10 t на час 5 

— Механички и пневматски уреди 
за вадење празни шишиња од 
пластична амбалажа и ставање 
полни шишиња во пластична 
амбалажа 5 

— Автоматски уреди за редење 
стоки врз палети 5 

— Автоматски уреди за симнување 
стоки од палети 
Уреди за дозирање со мелен ше-
ќер во уреди за добивање ше-
ќерен сируп 
Уреди за дозирање компоненти 
во овошни сокови 
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— Уреди за прифаќање и тран-
спорт на зрна од грашок (при-
фатни танкови) до уредите за 
пневматско , пречистување на 
зрна на грашок 5 

— Машини за полнење кошници 
за стерилизација со лименки 5 

— Машини за вадење на стерили-
зирани лименки од кошниците 
по стерилизацијата 5 

84.25/116 Машина за сортирање овошје 5 

84.25/11в Машини за сортирање зеленчук 
Ех. 
— Машини за сортирање — класи-

рање краставици 5 
— Уреди за класирање зрна од 

грашок 5 

84.25/12 Други машини, апарати и справи 
Ех. 
— Пневматски пречистувачи за од-

војување на нечистотијата од 
грашок во зрно 5 

— Вибрациони маси за одвојување 
покрупни примеси (мешунки, 
стебленца и ел.) од зрното од 
грашок 5 

— Флотациони уреди за одвојува-
ње потешки примеси (камења, 
земја и ел.) од грашокот во зрно 5 

84.27/1 Механички гмечел ки и преси за 
производство на вино, ракија и 
сокови 
Ех. 
Автоматски хидраулични преси за 
пресување овошна каша, со капа-
цитет од 5 t на час. и повеќе 5 

84.30/4 Машини и уреди за преработка на 
овошје, освен сушници 
Ех. 
— Уреди за сецкање (разбивање) 

на смрзната пасирана овошна 
каша. со или без елеватори за 
опслужување 5 

— Машини за сецкање јаболка, со 
капацитет над 10 t/час 5 

— Машини за отстранување голу-
шки од овошје, со или без уре-
ди за опслужување на машина-
та (елеватори и слично), освен 
машини за пасирање на овошје 
со голушки 5 

— Машини за симнување дршки 
од овошје 5 

— Машини за хемиско и механич-
ко лупење на овошје 5 

— Машини за сечење овошје 5 

84.30/5 Машини за изработка овошни и 
други сокови, освен сушници 
Ех, 
Уреди за хомогенизирање овошни 
сокови, овошна каша и овошен 
сируп 5 

84.30/6 Машини и уреди за преработка на 
зеленчук, освен сушници 
Ех. 

Машини за сечење зеленчук 5 

84.30/11 

84.33/3 

84.35/4 

84.50/4 

84.59/2л 

84.61/1 

85.11/3 

85.19/5 

— Машини за вадење семена лоза 
(дршки со семето) од пиперки 
и сечење ©чистениот дел на пи-
перките 5 

— Машини за хемиско и механич-
ко лупење зеленчук 5 

Други машини 
Ех. 
Мелници за мелење шеќер, со ви-
братори за просејување на измеле-
ниот шеќер 5 

Други машини 5 
Ех. 
Машини за обликување скроени 
картонски кутии 5 

Други машини 
Ех. 
Машини за сигнирани (означува-
ње) на датум и серија на производ-
ство на капаците или етикетите на 
амбалажираните овошни прера-
ботки 5 

Други апарати за сечење и зава-
рување 
Ех. 
Машини за изработка амбалажа 
од пластична алуминиумска фоли-
ја со спојување на рабовите 
— со заварување 5 

Други машини и механички уреди 
Ех. 
Машини за набивање овошје и зе-
ленчук или преработки од овошје 
во стакленки и лименки 5 

Автоматски славини, вентили и 
слични уреди 
Ех. 
— Автоматски вентили изработени 

од не'рѓосувачки челик 5 
— Пилот-вентили за амонијак 5 
— Еднонасочни вентили за течен 

амонијак 5 

Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
Машини за изработка на амбала-
жа од пластична и алуминиумска 
фолија со спојување на рабовите 
— со заварување 5 

Разводни уреди со вградени апара-
ти (командни, разводни и сигнални 
табли, пултови и ел.) 
Ех. 
— Командни табли за управување 

со уреди во линија за производ-
ство на овошна каша и овошни 
сокови 5 

— Командни табли за управување 
со уреди во процесот на миење-
то и полнењето на шишиња со 
овошни сокови 5 
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90.16/2 

З а б е л е ш к а : 
Пониска царинска стапка ќе се' 
примени само кога овие командни 
табли ќе се увезуваат во рамките 
на испорака на комплетната ли-
нија за производство на овошна 
каша и овошни сокови, односно 
комплетна линија за миење и пол-
нење шишиња со овошни сокови, ^ 
без оглед дали тие командни та-
бли се увезуваат заедно (истовре-
мено) со споменатите линии или 
одвоено 

Други инструменти, машини и ел. 
Ех. 
Уреди за оптичка контрола на ши-
шиња во процесот на полнењето 5 

90.26/2б Справи за мерење на потрошувач-
ката или производството на течно-
сти ! 
Ех. 
Бројачи на производството и по-
трошувачката на овошни сокови, 
сирупи и друго во процесот на 
производството 5 

90.27/2 Сите бројачи на производството, 
на свртувањата и слични, со регу-
лација 
Ех. 
Бројачи на шишиња, стаклен™, 
лименки и пластична амблажа во 
производството на овошни прера-
ботки 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Уреди за електронска контрола 

на шишиња во процесот на 
полнењето 5 

— Уреди за контрола на степенот 
на вакуум во затворени ста-
к л е н а и лименки 5 

— Електронски апарати за одреду-
вање на процентот на сувата 
материја во процесот на произ-
водството на мармалад и џе-
мови 5 

— Инструменти за регулација и 
регистрација на температурата 
и притисокот во процесот на 
длабоко замрзнување на овошје 
и зеленчук 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1974 година 
до 31 декември 1975 година. 

Е. п, бр. 77 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз осиона на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68. 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот' из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ* НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБЛАГОРОДУВА-
ЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ СУРО-

ВИНИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производство, обла-
городување и преработка на неметални суровини 
наместо царинските стапки предвидени во Царин-
ската тарифа односно во Решението за одредување 
пониски царински стапки на УВОЗ на одредени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр, 10/73 и 45/73), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

84.10/2 

Наименување Царинска 
стапка 

Ротациони, пумпи 

84.10/3 

84.10/5 

84 10/7 

84.11/16 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Ех. 
—; Полжавот пумпи за транспорт 

на течна керамичка маса 5 
— Ротациони моио-пумпи за тран-

спорт на суспензија ма керамич-
ка маса 5 

— Ротациони пумпи за трнспорт 
на врзовни средства, со двојни 
ѕидови заради загревање со 
врела вода на медиот што се 
транспортира 5 

Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Пумпи за транспорт на суспен-

зии, отпорни на абразизни ма-
теријали 5 

— Потопувачки — тињести пумпи 5 
— Пумпи за транспорт на глазур-

на маса 5 

Клишш пумпи 
Ех. 
— Пумпи со затиначка мембрана 

за транспорт на течна керамич-
ка маса 5 

— Хидраулични клипни пумпи за 
хидраулични преси за обликува-
ње огноотпорни производи 5 

— Клипнхт пумпи за транспорт на 
врзивни средства, со двојни ѕи-
дови заради загревање со врела 
вода на медиот што се транс-
портира 5 

Други пумпи 
Ех. 
Мембрански пумпи за транспорт на 
суспензија на керамичка маса 5 

Вакуум-пумпи -
Ех. 
Вакуум-пумпи, со капацитет над 
25 кубни метра воздух во минута 
и создавање вакуум над 90% 5 

139. 
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84.11/2 

84.13/la 

84.17/1г 

84.17/1И 

84 .13 /26 

84.19/2 

Компресори 
Ex. 
— Ротациони компресори, со капа-

цитет од 850 ш8 во минута и по-
веќе, со притисок од 6 и пове-
ќе атмосфери 5 

— Специјални ротациони компре-
сори со суво одење за добивање 
кондициониран воздух без ма-
слени честици, со капацитет 
над 25 ш3 во минута 5 

Огништа за печки за течни го-
рива 
Ех. 
— Огништа (горилници) за вграду-

вање во ротациони печки, со 
капацитет над 2.600 kg. гориво 
на час 5 

— Огништа (горилници) за вгра-
дување во печки за печење об-
ликуван огноотпорен материјал, 
ниско-потисен, атомизиран^, 
за температура над 1800°С, со 
капацитет 10 до 15 kg. гориво 
на час ' 5 

— Огништа (горилници) за течни 
горива за печки за топење стак-
лена маса 5 

Машини и уреди за парење и су-
шење 

Ех. 
— Конвеерни сушници за сушење 

обликувани производи од фина 
керамика 5 

— Уреди за сушење керамичка 
маса со распрскување заради 
нејзина подготовка за пресува-
ње, со дизна или со диск 5 

— Специјални автоматски брзи 
сушници за сушење обоени и 
декорирани производи со син-
хронизиран прием и исфрлање 5 

Други машини и уреди 

Ех. 
— Уреди за калење стакло 5 
— Уреди за подготовка (перење и 

сушење) на фолии за изработ-
ка на слоевито рамно и свит-
кано стакло 5 

— Уреди за спојување слоевито 
стакло — автоклави 5 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 

Ех. 
— Електроопрема за електроста-

тички филтери за издвојување 
на механички честици од воз-
духот и од отпадочни гасчови 5 

— Филтер-преси за издвојување 
вода од суспензија на керамич-
ка маса 5 

Машини за пакување и завитку-
вање на стоки 

84.20/1 

84.21/3 

84.21/4е 

84.22/1а 

84.22/5в 

84 .22 /5д 

Ех. 
— Машини за пакување и завит-

кување на керамички и порцу-
лански производи 5 

— Машини за врзување пакети и 
палети 5 

— Уреди за пакување (ставање и 
затегање «а пластични обвивки 
на палети со огноотпорни про-
изводи) 5 

— Машини за пакување и завит-
кување на производи од шупли-
во стакло 5 

Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Автоматски ваги за дозирање на 
компоненти за фрита и глазура 5 

Други апарати за распрскување 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Уреди за метализација на елек-
трокерамички производи 5 
— Апарати за глазирање на кера-

мички производи со распрску-
вање 5 

— Уреди за распрскуваат бои и 
пигменти на керамички плочки 5 

атомизери и слични прс-Други 
калки 

Ех. 
— Уреди за распрашување талк 

врз стаклени плочки при изра-
ботка на слоевито стакло 5 

— Уреди за нанесување слој на 
метал на работ од стаклена пло-
ча при изработка на термоизо-
лационе стакло 5 

Товарени лифтови 

Ех. 
Извозни машини за изнесување ру-
ди од јами од длабочина над 50 m — 
само погонскиот дел 5 

Дигалки и витли со потпирање 

Ех. 
Пневматски витли за транспорт 
на материјали во рударството 5 

Други машини и апарати за дига-
ње- манипулација, товарење или 
растоварување и слично 

Ех. 
Специјални кофести елевато-
ри за транспорт на синтерирани 
огноотпорни материјали во прав 5 
Додавани за дозирање зрнест и 
прашочен огноотпорен матери-
јал на транспортни ленти од 
бункери 5 
Уреди за шаржирање мешалка 
со зрнести и прашочни огноот-
порни материјали ћ 
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84.41/9 

— Пневматски транспортери за 
транспорт на абразивни праш-
очни огноотпорни материјали 5 

— Уреди за манипулација на ваго-
нетки со огноотпорни производи 
пред и по печењето 5 

— Јамски натоварувачи на руда F 
— Натоварува чи на руда на повр-

шински копови, со зафатнина на 
лажицата од 2,50 ш3 и повеќе 5 

— Вибрациони полжаести транс-
портери за транспорт на праш-
очни материјали 5 

— Уреди за откршување и пренесу-
вање (редење) на стаклени 
плочи 5 

— Уреди за шармирање печки за 
топење стаклена маса — произ-
водство на стакло ? 

84.23/46 Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
Булдожери со мотор над 200 КЅ 5 

84.23/7 Машини за длабински дупчења 
Ех. 
Јамски гарнитури за длабински 
дупчиња до 50 m * 5 

84.23/12 Други машини стабилни или под-
вижни за ископување, нивелира-
ње, набивање длабење, дупчење 
и др. 
Ех. 
— Дупчалки за павкалесто дупче-

ње, со постамент 5 
— Уреди за дупчење мински дуп-

ки на површински копови 5 

84.35/4 Други машини за печатење 
Ех. 
— Машини за декоративно печа-

тење керамички и порцулански 
производи -

— Машини за печатење стакло 5 
— Машини за нанесување ознаки 

врз опачината од брусио плат-
но, хартија или фибер, со маг-
нетно зацврстување на клиши-
њата 5 

Други индустриски машини за ши-
ење 
Ех. 
Машини за прошивување произво-
ди од стаклена волна за термоизо-
л аци ја 5 

84,41/10 Глави за машини од точка 9 
Ех. 
Глави за машини за прошивува-
ње на производи од стаклена волна 
за термоизолација 5 

84.45/1в-3 Машини за обработка на профи-
лиран материјал 
Ех. 
Машини за изработка на метални 
окулари, од профилиран материјал 
за метални очила 5 

84.45/2а-5 Други стругови 
Ех. 

«4.45/2в-2 

84.45/2д-3 

84.45/2К 

84.46/5 

Специјални етру тови за изработка 
на алати (ѓуле и калота) за брусе-
ње и- полирање оптички елементи 5 

Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
Брусилки за рамно брусење со вер-
тикална оска на брусилките 5 

Копирни глодалки. специ јални и 
други N 
Ех. 
Специјални релјефен копирни гло-
далки за изработка на алат за 
шприцани очила 5 

Специјални автомати 
Ех. 
Специјални автомати за изработка 
на шарнир и шрафови за очила 5 

Други машини-алатки за обработ-
ка на камен, керамика и др. 
Ех. 
— Машини за брусење керамички 

производи 5 
— Брусилка за брусење обликуван 

огноотпорен материјал 5 
— Машини за сечење електроке-

рамички изолатори 5 
— Машини за брусење електроке-

рамички изолатори . 5 
— Машини за сечење и дотерува-

ње рабови на шупливо стакло со 
пламен 5 

— Автоматски комбинирани маши-
ни за обработка на шупливо 
стакло (сечење капи, дупчење и 
полирање на рабови, палење ра-
бови, перење и сушење) 5 

— Уреди за режење рамно стакло 5 
— Уреди за брусење стакло 5 
— Уреди за полирање стакло 5 
— Уреди за дупчење стакло 5 
— Уреди за претспојување слое-

вито стакло 5 
— Автоматски машини за дупчење 

и полирање стакло за корекци-
ја на видот 5 

— Специјални глодалки за обра-
ботка на специјални стакла за 
корекција на видот 5 

— Полуавтомати и автомати за фа-
зонирање стакло за корекција 
на видот, за вградување во о-
чила 5 

— Машини за обработка на стакло 
на студено 5 

— Машини за сечење — режење 
брусио платно, хартија и фибер 5 

— Машини за сечење бруски фи-
бер-плочи во бруски дискови 5 

— Машини за дотерување бруски 
тела 5 

Број 7 — Страна 185 
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84.47/12 

84.50/4 

84.56/1 

84.56/3 

84.56/4 

Други машини-адатки 

Ех. 
— Полуавтоматски и автоматски 

уреди за режење и обработка 
на делови за очила од пластич-
на материја 5 

— Специјални етру тови за обра-
ботка на контактни леќи од 
пластична материја 5 

— Специјални . машини за поли-
рање контактни леќи од плас-
тична материја 5 

Друга апарати за сечење и зава-г 
рување 

Ех. 
Апарати (пламеници) за сечење — 
заварување и обликување на пред-
мети од стакло 5 

Машини и уреди за изработка на 
електропорцулан 

Ех 
— Вибрациони мелници за суво ме-

лење тврди материјали, со или 
без воздушна или магнетна се-
парација 5 

— Топчести мелници за мелење 
тврди материјали, со воздушна 
и магнетна cenapanwia 5 

— Електромагнетни сепаоатошт за 
издвојување феромагнетни мате-
рија ли од прашоци и суспрнзии 5 

— Топчести мелници за влажно 
мелење керамички маси 5 

— Вибрациони _сита за просејува-
ње суспензии и прав 5 

— Пропелеоски' мешалки за меша-
ње суспензии на керамички мп са 5 

— Турбински метални за мешање 
суспензии на керамичка маса 5 
Уреди за подготвување кера-
мички маси за суво и полу- ' 
-влажно пресување — со ме-
шање 5 

— Преси за обликување произво-
ди од електропорцулан 5 

— Машини за обликување непе-
чена керамичка маса за произ-
води од електропорцулан, со 
пластична деформација и со 
стружење 5 

Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ех. 
— Уреди за брикетирање прашоч-

пи огноотпорни материјали 5 
— Уреди за сортирање стаклен 

мозаик — плочки 5 

Машини за обликување и калапи-
рање градежен материјал 
Ех. 
Автоматски брзи фрикциоии, хи-
драулични и коленести проси за 
пресување керамички плочки 5 

84.56/5 Машини и уреди за производство 
на градежен материјал 
Ех. 
— Челусни дробилки за дробење 

тврди материјали (варовник, 
доломит и сл.), со капацитет на 
дробењето од 2,5 t на час 5 

— Мелници чеканари за финално 
мелење тврди материјали (ша-
мот, доломит и сл.) со капацитет 
на мелење од 3 t на час 5 

— Мешалки за мешање суспензија 
на керамичка маса, фрит и гла-
зура 5 

— Подвижни мешалки, од ^ а в т о -
мобилски тип, за фриѕтен ком-
позит 5 

— Уреди за ситнење (гмечење) су-
рова глина 5 

— Уреди за ситнење сушена гли-
на (дезинтегратори) 5 

84.56/7 Други машини за сортирање, просе-
јување, сепарација, перење, крше-
ње и сл. 
Ех. 
— Вертикални и хоризонтални ва-

куум полжаести преси за извле-
кување воздух (ва ку умирање) 
од керамичка маса 5 

— Автоматски машини за облику-
вање порцулански садови од ке-
рамичка маса 5 

— Машини за дотерување на ра-
бовите од керамички и порцу-
лански производи во сурова сос-
тојба 5 

— Дробилки за ситнење синтери-
рани и топени огноотпорни ма-

теријали, со комбинирано движе-
ње на челуста 5 

— Мелници за мелење синтерира-
ни и топени огЕШотпорни мате-
ријали со манганска обвивка 5 

— Мешал ки за хомогенизација зр-
нести и прашочни огноотпор-
ни материјал 5 

— Електромагнетни сепаратор!! за 
издвојување серпеитшш од зр-
нест и и прашочни огноотпор-
ни материјали 5 

— Пневматски сепаратор!! за сепа-
рирање прашочни огноотпорни 
материјали 5 

— Преси за обликување огноотпор-
ни производи 5 

— Преси за обликување произво-
ди од керамички електроизола-
циоли материјали, освен од е-
лектро-порцулан 5 

— Маиш пи за обликување непе-
чени керамички маси за елек-
троизолациони производи, освен 
електропорцулан, со пластична 
деформација и стружење 5 

— Мешалки за мешање шликер , 
(мешаница на глина и вода со 
хемиски компоненти) 5 

— Вакуум-преси за извлекување 
воздух (вакуумирање) од огно-
отпорна маса 5 
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84.57/1 

84.57/2а 

84.57/26 

84.57/2в 

— Полжести преси за претходно 
обликување огноотпорни мате-
ријали 5 

— Дробилки за дробење руда, со 
капацитет на дробење од СО и 
повеќе t руда на час 5 

— Уреди. за просејување руда со 
вибрациона постапка 5 

— Уреди за концентрација на ру-
дата на магнезитот — концен-
тратори 5 

— Уреди за подготвување суспен-
зија (мешаница на вода и фепо-
силициум) за одвојување на ру-
дата на магнезитот од јаловина 5 

— Вертикални ротациони дробил-
ки за дробење руда, со капаци-

< тет над 30 t на час 5 
— Магнетни сепаратори за реге-

нерација на суспензија 5 
— Уреди за разбивање и гмечење 

глинени грутки 5 
— Мелници од порцулан обложени 

со гума, за мелење пигменти 5 
— Вибрациони мелници со прачки 

за мелење компоненти за кера-
мички врзувачи 5 

—^Метални за хомогенизира ње 
на компоненти за керамички вр-
зувачи 5 

— М е т а л н и за подготвување брус-
ки смеси (врзувачи и абразив-
ни зрна) 5 

— Специјални полуавтоматски и 
автоматски преси за пресува-
ње брусни тела 5 

— Поеси за пресување брусиќ тела, 
со сила на притисокот од 3.000 
и повеќе t 5 

— Уреди за просејување абразив-
ни зрна 5 

Машини за производство на рамно 
стакло 
Ех. 
— Машини за производство на 

рамно стакло со дебелина над 
8 mm 5 

— Машини за производство на ле-4 

ако стакло 5 
— Машини за производство на про-

филно стакло (орнамент и ж и -
чено) 5 

Машини за изработка на шупливо 
стакло 5 

Машини за изработка на балони 
за електрични сијалици 5 

Други машини за изработка на 
друго стакло 

Ех. 
— Уреди за дозирање стаклена ма-

са во машини за производство 
на предмети од стакло (FEEDER) 5 

— Преси за моделирање (облику-
вање) разни стаклени предмети 5 

— Автоматски уреди за загрева-
ње парчиња за изработка на оп-
тичко и полуоптичко стакло, со 
преси за моделирање на оптич-
ко и полуоптичко стакло 5 

— Машини за изработка (облику-
вање) ампули, шишенца и фио-
ли од стаклени цевки 5 

— Уреди за автоматска контрола 
на готови производи од шуп-
ливо стакло 5 

— Машини за изработка на стак-
лени влакна 5 

— Машини за извлекување стак-
лени цевки и стапчиња 5 

— Машини за предење бескрајни 
или испрекинати стаклени влак-
на 5 

84.59/2в Специјални справи за транспорт 
и пакување градежен материјал 
Ех. 
Специјални справи за транспорт и 
пакување ѕидни и подни кера-
мички плочки 5 

8 ' .59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Автоматски тактни линии за 

глазирање порцулан 5 
— Уреди за глазирање ѕидни и 

подни керамички плочки, со 
уреди за редење — подгот-
вување на плочните за печење 5 

т— Уреди за глазирање керамич-
ки производи со потопување 5 

— М е т а л н и за хомогенизација на 
мешаници за производство на 
стакло 5 

— Уреди за производство на цевки 
за терм0*130лација од импрег-
нирана стаклена волна 5 

— Уреди за метализација на стак-
ло (изработка на огледала) по 
пат на испарување на метал во 
висок вакуум 5 

— Уреди за ултразвучно перење 
стакло за корекција на видот и 
рамки за очила 5 

— Уреди за метализација на стак-
ло за корекција на видот — на-
несување на метали и неметали 
заради бојосување и засенчу-
вање 5 

— Автоматски машини за завртки 
на шрафови за очила 5 

— Ултразвучни апарати за утврду-
вање шарнирот на очилата со 
потопување 5 

— Машини за полирање на рам-
ките за очила со вибрација на 
челични топчиња 5 

— Машини за нанесување врзуг.ач-
ки и б ру сни материјали на плат-
но, хартија или фибер 5 

— Машини за одмотување и намо-
тување бруши хартии и платна 
со хидрауличен погон и со пнев-
матски кочен систем 5 
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— Машини за флексирање (дава-
ње еластични својства) на брус-
ио платно и хартија 5 

— Преси за спојување брусио плат-
но и хартија во бесконечни 
брусни ленти по пат на притисок 
и температура 5 

84.61/2 Други славини, вентили и слични 
уреди 
Ех. 

Специјални вентили за регулира-
ње на протокот на суспензии, от-
порни на абразивни материи 5 

85.11/1 а Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
— Печки за потопување оптичко 

стакло во полуоптичко стакло 
заради добивање бифокално и 
трифокално стакло за корекци-
ја на видот, со програмиран ра-
бота 5 

— Печки за полимеризација на 
моиомери — изработка на плас-
тични леќи за корекција на 
видот, со програмирана работа 5 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
Специјални апарати за лемење и 
составување метални делови за 
очила 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни табли со разводни уре-
ди и релеи за управување со про-
цесот на сепарација на рудата 5 

Забелешка: Пониска царинска 
стапка ќе се примени само кога 
командни табли yi разводни уре-
ди со релеи ќе се увезуваат во 
рамките на испораката на ком-
плетна опрема за сепарација на 
руда, без оглед дали тие се уве-
зуваат заедно (истовремено) со 
комплетната опрема за сепара-
ција на руда,или одвоено 

85.22/2в Друга електрична стока и апарати 
Ех. 
Уреди за демагнетизација на фе-
росилициум од суспензија 5 

86.02/1 Акумулаторски електрични локо-
мотиви 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт 
на руда 5 

87.02/Зв-1 Дампери и кипери со носивост над 
до 3 10 t 

Ех. 
Дампери и кипери со носивост над 
12 t 5 

<57.03/11 

87.07/2 

90.12/1 

90.16/6 

90.18/2 

90.20/1 

90.20/5 

Други моторни возила за специ-
јални цели 
Ех. 
Специјални возила со млазни пум-
пи за рушење налепи од ротаци-
они печки 5 

Акумулаторски возила 
Ех, 
— Туркани — потискувачи на ва-

гонетки од тунелски печки 5 
— Акумулаторон возила со хидра-

улично подигање на платфор-
мата, со носивост од 5 и пове-
ќе t 5 

О П Т И Ч К И микроскопи со големи 
зголемувања, за индустриска ми-
кроскопија 
Ех. 
Минералошко-петрографски ми-
кроскопи 5 

90.22/3 

Други инструменти,-машини и апа-
рати 
Ех. 
— Апарати за мерење диоптрија — 

фокометри 5 
— Апарати за мерење кривина на 

сферни површини — со контакт-
ни леќи 5 

— Апарати за калибрирање цев-
ки за изработка на ампули, ши-
шенца и фиоли 5 

Други апарати за механотерапија 
и ел. 
Ех. 
Апарати за оксигенотерапија и 
вештачко дишење 5 

Рендген-апарати, апарати врз база 
на радиоактивни изотопи и други 
апарати врз база на нуклеарно 
зрачење 
Ех. 
Рендген-апарати за одредување 
кристална структура на матери-
јали (брусни плочи) 5 

Други апарати засновани на корис-
тење х — зраци или радијација на 
радиоактивни материи 
Ех. 
Апарати за мерење дебелина на 
наносот на врзивни и брусни мате-
ријали на брусио платно, хартија 
или фибер, со помош на бета и га-
ма-зраци 5 

Други машини и апарати за меха-
нички испитувања на тврдината, 
јачината, набиеност^ и ел. 
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140. 

90.25 

Ех. 
— Машини за механички испиту-

вања на керамички електроизо-
лациони производи 5 

— Машини и апарати за испитува-
ње физичките особини оа стак-
лото (на удир, на притисок и на 
термо-шок) - 5 

— Уреди за механичко испитува-
ње на тврдината на бруски тела 5 

Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
— Инструменти за контрола на 

јамски гасови 5 
— Апарати за оптичка контрола на 

напрегањето на стаклото (пола-
рископи) 5 

— Апарати за одредување физич-
ките и хемиските особини на 
стаклото 5 

90.26/26 Други справи за мерење потрошу-
вачка или производство на теч-
ности 
Ех. 
Автоматски справи за мерење на 
протокот на вода во мелници за 
влажно мелење 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и'апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Мерачи на нивото на зрнести ог-

ноотпорни и керамички матери-
јали во силоси 5 

— Рендгенски спектографи за бр-
зи хемиски анализи 5 

— Апарати за контрола на густи-
ната и рамномерноста на гла-
зурата — дензиметри 5 

— Електронски уреди за урамно-
тежување на брусиќ плочи 5 

— Електронски уреди за испитува-
ње на тв рд оста на брусиќ тела 5 

— Електронски бројачи на с в р т у -
вањата на бруски плочи 5 

— Дилатометри за испитување на 
керамички врзива 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1974 годи-
на до 31 декември 1975 година. 

Е. п. бр. 78 
30 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, <5. р. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67. 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА НА ГРАЃАНИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа, односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на одре-
дени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73 
и 45/73), ќе се применуваат следните царински 
стапки: 

Тарифен 
број 

Наименување Царинска 
стапка 

85.22/2В Електрични стоки и апарати (ос-
вен оние што се погодни за упо-
треба исклучително или воглавно 
како делови на други машини или 
апарати), што не спаѓаат во кој и 
да било друг тарифен број на оваа 
глава, друго 
Ех. 
— Имплатационен 

Лична употреба 
пацемакер, за 

90.17/1 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

90.18/2 

90.19/1 

Електромедицински апарати 
Ех. 
— Вештачки диј алигатори на крв, 

за лична употреба 
— Пневматски апарати за терапи-

ја на едеми, за лична употреба 
— Уреди за површинска хипотер-

мија, за лична употреба 

Апарати за механотерапија; апа-
рати за масажа; апарати за психо-
техника; апарати за вештачко ди-
шење, озонотерапија, оксигеноте-ч 
рапија, аеросол терали ја или слич-
ни; апарати за дишење (вклучувај-
ќи и гасмаски и слични апарати) 
други 
Ех. 
— Физичкотераписки велосипеди 

за рехабилитација, за лична 
употреба Сл 

Апарати за подобрување на слухот Сл 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,»Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 септември 1973 го-
дина. 

Е. п. бр. 81 
6 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 
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141. 

Врз основа на член 28 од Статутот на Заедни-
цата на социјалното осигурување на воените осигу-
реници („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/73), Собра-
нието на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ОТПИСОТ 

НА НЕНАПЛАТИВИТЕ ПОБАРУВАЊА 

1. Отписот на ненаплативите побарувања на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници го врши Комисијата за отпис на 
побарувања. 

2. Комисијата за отпис на побарувања може да 
врши отпис на ненаплативи побарувања само врз 
основа на барање на Службата за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

3. Комисијата за отпис на побарувања може да 
врши отпис на ненаплативи побарувања до износот 
од 50.000 динари. 

Комисијата за секое барање од точка 2 на оваа 
одлука донесува решение. 

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

Бр. 39 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

142. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАР-

СКИ ЧЕЛИЧЕН ПЕСОК 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 20 септември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леарски челичен песок, со тоа 
што производителеките организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата 
до 13%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6Ѕ5 од 16 јануари 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сида наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: „Горење" — 
Мута об Драви. 
Претставници на потрошувачите: ИМП — Иван-
чна Горица Велт ни (Чрномељ, „Гостол" —» 

Нова Горица, „Литострој" — Љубљана, Мари-
борска ливарна — Марибор, „Титан" — Камник, 
Железара Равне — Равне, Жељезара Јесенице 
— Јесенице, „Шумадијапромет" — Топола, „Тех-
нохемија" — Белград, Заводи „Црвена Застава" 
— Крагуевац, Љеваокица жељеза — Славонска 
Пежега, ЈБеваоница и творница арматура — 
Вараждин, Фабрика вагона — Кралево, „Фера-
лит" — Жалец, „Изо Лола Рибар" — Железник, 
„Свати" — Марибор и „Борис Кидрич" — Кид-
ричево. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во Законот за заштита на населе-
нието од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74, се поткраднале долунаведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУ-

ВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Во член 1 став I во точка 3 наместо зборот: 
„Morbius" треба да стои: „Morbus", а во точка 18 
наместо зборот: „Pharatyphus" треба да стои: 
„Paratyphus". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 7 февруари 1974 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА СТ. 2 И 3 НА ЧЛЕН 35 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕТО ЗА ЗАВРШНИ РАБОТИ ВО ГРА-

ДЕЖНИШТВОТО „ЛОВРЕН" ВО ТИТОГРАД 

I. По повод претставката на Булатовиќ Љубо-
мир од Титоград, Уставниот суд на Југославија, со 
решение У бр. 149/73 од 31 октомври 1973 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбите на ст. 2 и 3 на член 35 од 
Правилникот за распределба на личните доходи на 
Претпријатието за завршни работи во градежништ-
вото „Ловќен" во Титоград од 19 август 1972 година. 

Со одредбата на став 2 на член 35 од Правилни-
кот за распределба на личните доходи е одредено 
дека право на додаток за работа на терен во седиш-
тето на Претпријатието имаат квалификуваните и 
висококвалификуваните работници, чие место на 
живеалиштето е надвор од' местото на седиштето 
на Претпријатието, а чие ангажирање е'неопходно 
заради дефицитарност на струките. Со одредбата 
на став 3 на тој член е одредено одлуката за дода-
токот за работа на терен да ја донесува управниот 
одбор на Претпријатието, на предлог на колегиумот. 

II. Оценувајќи ја уставноста на одредбите на 
ст. 2 и 3 на член 35 од наведениот правилник, Устав-
ниот суд на Југославија утврди дека тие не се со-
гласни со Уставот. 

Според својата функција и карактерот, додато-
кот за работа на терен претставува надоместок што 
им се дава на работниците заради покритие на зго-
лемените трошоци на животот, настанати поради 
престој и работа на терен, надвор од местото на нив-
ното живеалиште. Меѓутоа, со одредбата на Правил-
никот, карактерот на додатокот за работа на терен 
е целосно изменет, па тој додаток им е даден на 
работниците во седиштето на Претпријатието, и тоа 
само на одредени категории. Тргнувајќи од функ-
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цијата на додатокот, тој не може да се доделува на 
ниедна категорија работници, ако не се исполнети 
условите за неговото давање, па според тоа ниту 
на работниците на дефицитарните струки од седиш-
тето на Претпријатието, како што е тоа предвидено 
со наведената одредба на Правилникот. 

Според точка 1 став 2 од Уставниот амандман 
XXI, на работниците им се гарантира како нивно 
неотуѓиво право врз основа на својата работа во 
основните организации на здружениот труд да се 
здобиваат со доход што ќе го остварат во различни 
облици на здружениот труд. а- според точка 2 став 
1 од наведениот Уставен амандман работниците — 
непосредно — одлучуваат за доходот и за другите 
прашања на својата општествено-економска по-
ложба. 

Во согласност со точка 1 став 2 од Уставниот 
амандман XXI и со функцијата на додатокот за 
работа на терен, како и во согласност со принци-
пот на рамноправноста на работниците, овој дода-
ток, доколку за тоа се исполнети наведените усло-
ви, им припаѓа на сите работници, без оглед на 
нивната струка и квалификација, а во согласност 
со точка 2 став 1 од тој Амандман за правата и об-
врските од меѓусебните односи во здружениот труд 
одлучуваат работниците во основната организација 
на здружениот труд, доколку според член 6 од За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, одлучувањето за остварувањето 
на тие права со самоуправна спогодба не е прене-
сено врз органите што тие непосредно ги избираат. 

Од изнесените причини, Уставниот суд на Ју-
гославија утврди дека, одредбата на став 2 на член 
35 од Правилникот, со која работниците на пооддел-
ни струки и квалификации се исклучени од право-
то на додаток за работа на терен и одредбата на 
став 3 од тој член со која е одредено одлуката за 
овој додаток да ја донесува управниот одбор, иако 
ова право врз управниот одбор од страна на работ-
ниците не е пренесено, не се согласни со наведените 
одредби на уставниот амандман XXI. 

III. Врз основа на изложеното, а согласно со 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и со 
член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
Уставниот суд на Југославија доцесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите lia ст. 2 и 3 на член 
35. од Правилникот за распределба на личните до-
ходи на Претпријатието за завршни работи во гра-
дежништвото „Ловрен" во Титоград од 19 август 
1972 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", и во Претпријатието за завршни работи 
БО градежништвото „Ловќен" во Титоград. 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа 
на јавната расправа,* ја донесе оваа одлука во след-
ниот состав: претседавач судија Јоже Земљак и су-
дии Иван Божичевиќ, Радивое Главиќ, Димо Кан-
тарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане 
Павлин, Боривое Ромиќ, д-р Иво Супаниќ и Таип 
Таипи. 

У бр. 149/73 
20 декември 1973 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
иџ Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

Јоже Земљак, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 55 ДО 57 ОД ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИОТ ПО-

ГОН „ДЕЛИШЕС" ВО ВЛАДИЧИН ХАН 

I. По повод претставката на Младеновиќ 
Миодраг од Владичин Хан, Уставниот суд на Југо-
славија, со решение У бр. 155/73 од 10 октомври 1973 
година, поведе постапка за оценување на уставноста 
и законитоста на одредбите на чл. 55 до 57 од Пра-
вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи на Производствениот погон „Делишес" во 
Владичин Хан од 10 февруари 1972 година. 

Со одредбата на член 55 од Правилникот е од-
^ редено, покрај другото, на работникот што ќе за-
доцни на работа и кој без дозвола на надлежниот 
раководител ќе го напушти работното место да му се 

"Намали личниот доход до 20 проценти од основицата 
за пресметка на личниот доход. Со одредбите на 
член 56 и 57 од Правилникот е регулирана постап-
ката за остварување на правата на зголемување и 
намалување на личниот доход на работниците, во 
таа смисла што конечна одлука за примена на сти-
муланс, односно дестимулаис, донесува Одборот за 
општествено-економски односи и кадровски пра-
шања. 

И. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 
одредбите на чл. 55 до 57 од наведениот правилник 
Уставниот суд на Југославија утврди дека тие не 
се согласни со Уставот и законот. 

Според точка 3 став 2 на Уставниот амандман 
XXI, на секој работник во организација на здруже-
ниот труд му припаѓа личен доход сразмерно на ре-
зултатите на неговата работа и неговиот личен при-
донес кон успехот и развојот на организацијата, што 
го дал со својот вкупен, тековен и минат труд во 
неа. Со одредбата на член 55 од Правилникот со 
која, поради задоцнување на работа, или напуштање 
на работното место без дозвола на надлежниот рако-
водител, се намалува пресметаниот личен доход во 
однапред одреден износ до 20 проценти, без прет-
ходно спроведена постапка и утврдени мерила — 
не се обезбедува доследна примена на уставното 
начело распределба според трудот, изразено низ на-
ведениот амандман. Освен тоа, со такво намалува-
ње на личниот доход на работникот, всушност, на 
индиректен начин се воведува парично казнување 
на работникот, кое во смисла на став 1 на член 91 
од Основниот закон за работните односи, кој и по-
натаму е во сила, е исклучено. 

Според точка 2 став 1 од Уставниот амандман 
XXI, работниците во основна организација на здру-
жениот труд непосредно и рамноправно ги уреду-
ваат меѓусебните односи во работата, управуваат со 
работите и со средствата на општествената репро-
дукција, одлучуваат за доходот и за другите пра-
шања на својата општестЕено-економска положба. 
Според тоа за правата и за обврските од меѓусебни-
те односи во здружениот труд одлучуваат работни-
ците во основната организација на здружениот труд, 
доколку според член 6 од Законот за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд одлу-
чувањето за остварување на тие права и обврски 
— со самоуправна спогодба — не е пренесено врз 
органите што тие непосредно ги избираат. 

III. Врз основа на изложеното, а согласно со 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и со 
член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Се поништуваат одредбите на чл. 55 до 57 од 
Правилникот за распределба на средствата за ли-
чни доходи на Производствениот погон ..Делишес" 
во Владичин Хан од 10 февруари 1972 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во Производствениот погон „Делишес" 
во Владичин Хан. 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа 
на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во след-
ниот состав: претседавач судија Јоже Земљак и су-
дии Иван Божичевиќ, д-р Александар Фира, Ра-
дивое Главиќ, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р 
Стане Павлин, д-р Иво Сунариќ и Таип Таипи. 

У бр. 155/73 
21 декември 1973 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

Јоже Земљак, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ 

За советник на сојузниот секретар за пазар и 
цени се назначува Божидар Николаевиќ, самостоен 
советник во Сојузниот секретаријат за стопанство. 

Б. бр. 26 
16 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕК-

РЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Со 1 февруари 1974 година за помошник сојузен 
секретар за надворешна трговија, се назначува Бо-
рис Голјевшчек, претседател на Собранието на 
општина Мурска Собота. 

Б. бр. 27 
16 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал, Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Со 31 јануари 1974 година, се разрешува од долж-
носта на помошник сојузен секретар за надворешна 
трговија, Јан Јернеј, поради одење на друга долж-
ност. 

Б. бр. 28 
16 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие ди ќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— по повод сто и дваесетгодишнината на рабо-
тата, а за особени заслуги во текот на Народноосло-
бодителната борба и по војната во образованието на 
санитетскиот кад&р, во вршењето на здравствената 
заштита на населението и укажувањето помош на 
ранетите, повредените и заболените лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Општата болница — Титово Ужице, 

Бр. 131 
18 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и, постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арапчић Османа Џемал, Бркљач Спасе Гојко, 
Димитријевић-Вујошевић Душана Јелена, Хаџић 
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Хасана Мустафа, Хоџић Османа Ибрахим, Никић 
Јове Стојан, Раос Мате Анто, Вишњић Симеуна 
Филип; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бегић Османа Мухамед, Окичић Ал аге Аго, Ра-
дић Димитрија Славко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Василија Чедомир, Видановић Анђелка 
Здравко, Ћосићкић Едхема Хасан Довчић Андрије 
Мирослав, Дубравић Аге Мехмед, Ђуг емајла Му-
харем, Џомбић Хасана Хасан, Илић Бошка Коста, 
Јурченко Васиља Василије, Кујунџић Саве Мили-
воје, Куртовић Хајдара Ибрахим, Лазаревић Симе 
Растко, Марјановић Саве Саво, Мешић Омера Бе-
ћир, Мијатовић Јована Цвијетин, Мујић Ђулаге 
Адем, Мулабећировић Абдурахмана Ирфан; 

Нешић Стјепана Душан, Окичић Алаге Аљо, 
Омердић Мехе Омер, Радић Цвијетина Анђелко, 
Синановић Раме Фадил. Са ри х оџић Ибрахима Ос-
ман, Синановић Османа Јусуф, Стевић Обрада Пе-
ро, Стојић-Мишљеновић Бранка Анђелка, Шабано-
вић Агана Авдо, Зотовић Милана Радован; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Халиловић Ибрахима Сејфо, Поповић Благоја 
Цвијетин, Саламандић Николе Милован, Селимовић 
Ахмета Ибрахим; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бањић Омера Мухарем, Бегић Раме Вахид, Ха-
лиловић Мехмеда Хусеин, Имшировић Беге Реџо, 
Лукић Јосипа Ратко, Мехмединовић Јусуфа Фехим, 
Михајловић Ратка Петар, Османовић Османа Н а в а -
лија, Радуј ко Светка Илија, Сладојевић Луке Ми-
лутин; 

— за особени заслуги во развивањето и реализи-
рањето на концепцијата на општонародната одбрана 
и за успеси во издигањето на военостручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Арапчић Ахмета Сеад, Мацан Антуна Јосип; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Хаџић Бећира Јусуф, Срабовић Мује Миралем; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата на 
општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бегић Османа Мехмед, Халиловић Османа Ћа-
мил, Јокановић Миље Раде, Накић Петра Никола, 
Осмић Рагиба Мидхат, Туњић Боже Иљко, Живко-
вић Матије Звонко; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Бектић Хасана Адем, Лукаиовић Боже Ивица, 
Петровић Лазе Јован, Рамић Шукрије Хадрудин, 
Суљагић Суљаге Мухамед. 

Бр. 132 
18 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и зац-
врстувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Јужен Виетнам 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Nguyen Huu Tho, — претседател на Президиумот 
на Централниот комитет на Фронтот за национално 
ослободување на Јужен Виетнам и претседател на 
Советот на мудрите на Привремената револуционер-
ната влада на Република Јужен Виетнам. 

Бр. 133 
19 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на мирољубив ата соработка и пријателски-
те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Јужен Виетнам 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА. 

Nguyen Thi Binh, министер за надворешни ра-
боти на Република Јужен Виетнам; 

Lam Van Luu, извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Република Јужен Виетнам во Социјалист 
тичка Федеративна Република Југославија; 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Но Xuan Son, началник на Одделението во Мини-
стерството за надворешни работи на Јужен Виетнам; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Nguyen Van Dong, заменик началник на Одде-
лението во Министерството за надворешни работи на 
Република Јужен Виетнам; 

Huynh Van Nghia, заменик началник на Одде-
лението во Министерството за надворишни работи на 
Република Јужен Виетнам; 

Huynh Van Ly, главен уредник на ревијата 
„Борба на Јужен Виетнам"; ' 

Phan Tbanh Nguyen, личен секретар на Претсе-
дателот на През ид иу мот на Централниот комитет на 
Фронтот за национално ослободување на Јужен 
Виетнам и претседател на Советот на мудрите на 
Привремената револуционерна влада на Јужен 
Виетнам-; 

Nguyen Luong, I секретар и привремен отправ-
ник на работите на Амбасадата на Република Јужен 
Виетнам во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Truong Tung, експерт на Министерството за над-
ворешни работи на Република Јужен Виетнам; 

Nguyen Thanh Tin, експерт на Министерството 
за надворешни работи на Република Јужен Виетнам; 

Huynh Due, шеф на Отсек во Протоколот на 
Министерството за надворешни работа на Република 
Јужен Виетнам; 

Phan Thanh Van, личен секретар на министерот 
за надворешни работи на Република Јужен Виетнам; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Ckau Ти, службеник на Протоколот на Минис-
терството за надворешни работи на Република Ју-
жен Виетнам; 

Tran Duy Sau, личен лекар на претседателот на 
Президиумот на Централниот комитет на Фронтот за 
национално ослободување на Јужен Виетнам и прет-
седател на Советот на мудрите на Привремената ре-
волуционерна влада на Република Јужен Виетнам; 

Tran Van Hien, лекар; 
Le Mai, преведувач; 
Le Huu Vi новинар; 
Phan Minh Nhi, новинар; 
Luong Xuan Tarn, фоторепортер; 
Thai Thien Tai, фоторгпортер; 
Pham Vinh Му, преведувач; 
Minh Nam, III секретар на Амбасадата на Репуб-

лика Јужен Виетнам во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот Trinh Van Thuan, командант иа 
гард ата на претседателот на Црезидиумот сна Цен-
тралниот комитет на Фронтот за национално осло-
бодување па ЈужсЕ1 Виетнам и претседател на Со-
ветот на пудрите иа Привремената револуционер-
на влада па Република Јужен Виетнам; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Nguyen Van Hung, офицер на гардата на претсе-
дателот на Президиумот на Централниот комитет на 
Фронтот- за национално ослободување на Јужен 
Виетнам и претседател на Советот на мудрите на 
Привремената револуционерна влада на Република 
Јужен Виетнам; 

Nguyen Van Quy, офицер на гардата на претсе-
дателот на Президиумот на Централниот комитет на 
Фронтот за национално ослободување на Јужен 
Виетнам и претседател на Советот на мудрите на 
Привремената револуционерна влада на Република 
Јужен Виетнам. 

Бр. 134 
19 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з и и те о р г а н и 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вулетић Борише Мијат; , 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Лозрлћ Петра Никола; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на дваесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата• 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Коксно-хемискиот комбинат „Борис Кидрич" 
Лукавац; 

— по повод шеесетгодишншшта на работата, %а 
за особени заслуги во ширењето на просветата и 
културата и за особени успеси постигнати во обра-
зованието и воспитувањето 1пз многуте млади гене-
рации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гимназијата „Владо Шупут", Дервента; 
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— за особени заслуги во организирањето и ши-
рењето на здравствената култура на граѓаните и во 
развивањето на хуманитарната активност на под-
рачјето на општината 

Општинската организација на Црвен крст, Зе-
ница; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Макић Николе Радован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хелић Мехмеда Мустафа; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Хакиревић Ибрахима инж. Авдо; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод шеесетгодишнината на работата, а за 
особени заслуги во ширењето на просветата и кул-
турата и за особени успеси постигнати во образова-
нието и воспитувањето на многуте млади генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гимназијата „Јованка Радивојевић-Кица", Приз-
рен; 

— по повод дваесет и петгодишнината на работа-
та, а за заслуги во ширењето на просветата и култу-
рата и за особени успеси постигнати на полето на 
музичкото образование на младите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Музичката школа „Јосип Славенски'', Призрен, 

Бр. 135 
21 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републикава, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— за истакнати заслуги во Народноослободител-
ната војна и на ширењето на братството и единство-
то меѓу народите и народностите на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија, а по повод 
триесетгодишнината на формирањето 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

XVI-та муслиманска народноослободителна 
ударна бригада. 

Бр. 136 
21. септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги во борбата за слободата и независноста на 
нашата земја, за изградбата на социјализмот и за 
развивањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Тодоровић Илије Мијалко. 

Бр. 137 
24 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани -

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алфиревић Петра прим. др Душан, Јурковић 
Луке Иван, Козлина Милића Симо, Малтарић Ива-
на Фрањо, Новаковић Гавре Стево, Вујић Стевана 
Дмитар, Живковић Кузмана Дамјан; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Бајић Николе Никола. Црномарковић Вида Ми-
лан, Ћурковић Илија Лука. Пралић Марина Анте, 
Самоковлија Рудолфа Маца. Шобот Петра Радован; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на Еооностручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Мркић Боне Рудолф; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Стегић Михајла Миле; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алагић Мустафе Мехмед, Новосел Ђуре Марија; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јотовић Александра Славољуб, Пркачин Ђуре 
Винко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Билић Донка Марин, Кребер Ивана Стјепан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Грубишак Антуна Катица, Хуцика Јура ја Фра-
њо. Косовец Марка Вид. К р а љ Стјепана Алојз, К р -
кач Јакоба Јосип, Куциљак Јосипа Јура ј , Павлић 
Станка Драгутин, Пеовић-Свилан Дује Динка. Сам-
бол Томе Милан, Славица-Боланча Гашпара Јоси-
па, Шимић Анте Јеркб, Жабчић- Ђуре Мартин; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Солгат-Мокосек Доминика Јела. 

Бр. 140 
26 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за 
култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

129. Одлука за измени на Одлуката за одре-
дување на стоките чи ј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 173 

130. Одлука за измена на Одлуката за фор-
мирање на цените на поодделни произво-
ди и услуги според условите на пазарот 173 

131. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — 174 

132. Решение за измена на Решението за од-
редување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на полиамидни влакна — — — — — 174 

133. Решение за измена на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната 'опрема за производството 
на винилхлорид мономер — РУС во прав 174 

134. Решение за измена на Решението за Од-
редување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користи во 
шумарството — — — — — — — 175 

135. Решение за измена и дополнение на Ре -
шението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во рудниците на боксит и 
во производството на, аноди за електро-
лиза на алуминиум, на глиница и на алу-
миниум — — — — — — — — 175 

136. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфична-
та опрема што се користи во производ-
ството на вештачки смоли и полиакрилат-
ни дисперзии — — — — — — — 175 

137. Решение за одредување на пониски ца -
рински стапки на увозот на специфичната 
опрема што се користи во индустријата 
на градежни материјали — — — — 176 

138. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфична-
та опрема што се користи при конзерви-
рањето на овошје и зеленчук — — — 180 

139. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот ца специфична-
та опрема за производство, облагородува-
ње и преработка на неметални суровини 183 

140. Решение за ослободување од плаќање на 
царина за специфичната опрема за здрав-
ството за лична употреба на граѓани — 189 

141. Одлука за височината на износот на от-
писот на ненаплативите побарувања — 190 

142. Спогодба за промена на затечените цени 
за леарски челичен песок — — — — 190 

Исправка на Законот за заштита на населе-
нието од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја — — — — — 190 

Одлука за оцена на * уставноста на одредбите 
на ст. 2 и 3 на член 35 од Правилникот за 
распределба на личните доходи на Прет-
пријатието за завршни работи во градеж-
ништвото „Ловќен" во Титоград — — 190 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на чл. 55 до 57 од Правил-
никот за распределба на средствата за 
лични доходи на Производствениот по-
гон „Делишес" во Владичин Хан — — 191 

Назначувања и разрешувања — — — — 192 
Одликувања — — — — — — — — 192 

Меѓународни договори 51 

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград. Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


