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Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
59/79), врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУ-
ВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ВО 1979 

ГОДИНА 

1. Заради обезбедување побрз развој на дејно-
стите за' кои со Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/76) е утврдено дека се од посебно 
значење за релазацијата на договорената политика 
на вкупниот развој на Југославија, а во согласност 
со. Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година во 1979 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/78), ќе се намалуваат царините на 
увозот на специфична опрема за тие дејности. 

2. Решенија за царинскиот контингент се доне-
суваат во согласност со обврските што федерација-
та ги презела со договорите и општествените дого-
вори склучени заради спроведување на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година. 

3. Со решенијата за царинскиот контингент ќе 
се намалува царината на увозот на специфична оп-
рема која не се произведува во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, односно која 
е предвидена во самоуправните спогодби што ги 
склучиле производителите на опрема — машиноград-
бата и корисниците — инвеститори. 

4. Со царинските олесненија, во рамоките на ца-
ринските контингенти за уводна специфична опрема, 
ќе се поттикнува договорениот селективен" развој 
на дејносните за кои со Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1976 до 1980 година е пред-
видено дека се од посебно значење за реализација-
та на договорената политика на вкупниот развој на 
Југославија, и тоа: 

1) на енергетиката (производство и пренос на 
електрична енергија, производство и преработка на 
јаглен, нафта, природен и технички гас); 

2) на агроиндустрискиот комплекс; 
3) на суровинската дејност (црната металурги-

ја, металургијата на обоени метали, производите на 
базната хемија и производите на неметали); 

4) на машиноградбата и бродоградбата; 
5) на магистралниот сообраќај; 
6) на странскиот туризам. -
5. Царината во смисла на точка 1 од оваа одлука 

може да се намалува на 5% на увозот на специфич-
на опрема за дејностите што се најзначајни и нај-
многу заостануваат во досегашната реализација на 

Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година, во согласност со член 2 став 2 
на Договорот за посебните мерки на економската 
политика за поттикнување на ^договорениот развој 
на дејностите од посебно значење за остварувањето 
на политиката на вкупниот развој на земЈата утвр-
дена во Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр 38/79). 

На дејностите што не се опфатени со став 1 на 
оваа точка, царината може да се намалува до 50% 
од разликата помеѓу стапката на царината од 5% и 
стапките на царината пропишани во Царинската 
тарифа. 

6. Намалувањето на царината на 5% ќе се при-
менува на увозот на специфична опрема за: 

1) рудници на јаглен; 
2) термоцентрали на јаглен; 
3) хидроцентрали; 
4) нуклеарни електроцентрали; 

^ 5) пренос и трансформација на електрична енер-
гија од 380, 220 и 110 кЧАГ и диспечерски центри; 

6) истражување и производство на нафта и гас; 
7) секундарна преработка на нафта; 
8) истражување и изградба на капацитети за 

експлоатација на маслените шкрилци; 
9) рудници на железна руда и производство на 

примарни фази на црната металургија; 
10) валалнички постројки во интегралниот цик-

лус на производството — за асортиманот и обемот 
на производите што недостасуваат на пазарот, за 
што организациите на здружен труд на црната ме-
талургија меѓусебно и со другите потрошувачи ќе 
склучат самоуправни спогодби во согласност со До-
говорот за основите на Општествениот план на Ју-
гославија за развој на царната металургија во пе-
риодот од 1976 до 1980 година; 

11) рудници на обоени метали и примарна пре-
работка во обоената металургија; 

12) рудници на неметали и за облагородување 
на неметали; 

13) производство на производи на базната хеми-
ја што се наведени во Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
производите на базната хемија во периодот од 1976 
до 1980 година; 

14) производство на основните земјоделски про-
изводи (механизација за индустриско производство ' 
на пченица, 'рж, јачмен, оризова арпа, овес, пчен-
ка, шеќерна репа, сончоглед, памук, соја, маслена 
репка, маслинки, тутун, зеленчук, луцерка, детели-
на, силажча пченка, добиточна репа, хмељ, овошје, 
грозје на плантажи, улов и производство на морска 
риба и производство' на слатководна риба); 

15) производство на масло; 
16) сточарство (механизација за индустриско 

производство на добиток, на добиточни производи 
и живина, и тоа: одгледување и гоење на говеда, 
производство на млеко, одгледување и гоење на 
свињи, одгледување и гоење на овци, производства 
на волна и млеко, одгледување и гоење на живина 
и производство на јајца); 
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17) странски туризам (специфичната опрема за 
развој на странскиот туризам се утврдува во пос-
тапката пропишана со точ. 12 и 13 на оваа одлука, по 
претходно прибавено мислење од Сојузниот^ секре-
таријат за пазар и општи стопански работи); 

18) магистрален сообраќај (железнички сообраќај: 
електрични, дизел и хидраулични локомотиви, 
елехтромоторни возови, специјални товарни вагони, 
безбедност на железничкиот сообраќај СС, ТК и др. 
манипулација со стоки и опрема за одржување и 
реконструкција на пругите; безбедност на воздушна-
та пловидба; аеродромска опрема само за аеродро-
мите за меѓународен сообраќај; безбедност на по-
морскиот сообраќај и безбедност на внатрешните 
пловни патишта; магистрален телефонски и теле-
графски сообраќај; инфраструктура во пристаниш-
тата и луките што служат за претовар во линиски-
от, контеј верскиот и масовниот превоз за модерни-
зација на претовариле капацитети, (опрема) што 
служат за контејнерски, линиски и масовен прето-
вар). 

Намалување на царината на 5в/е ќе се примену-
ва и на увозот на бродови и бродска опрема. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на увозот на специфична опрема за рудници 
на јаглен со јамска експлоатација ќе се применува 
царинската стапка ,,Слободно1'. 4 

7. Процентот на намалувањето на царината од 
50в/о од разликата помеѓу царинската стапка од 5% 
и царинските стапки пропишани во Царинската та-
рифа ќе се применува на увозот на специфична оп-
рема за: 

1) изградба на магистрални нафтоводи и гасо-
води; 

2) истражување за унапредување на технологи-
јата за добивање на гас од домашен јаглен; 

3) истражување и производство на нуклеарни 
суровини; 

4) истражување на соларна џ геотермална 
енергија; 

5) водостопанство (системи за наводнување, 
одводнување и пречистување на отпадните води); 

6) геолошки истражувања; 
7) капацитети за производство на кокс; 
8) производство на шеќер и производство на 

маргарин чија изградба е започната, односно чии 
капацитети се содржани во склучените договори; 

9) заштита на човековата средина; 
10) производство на огноотпорен материјал; 
11) постројки за примарна преработка на на-

фта утврдени со член 7 на Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
производството и преработката на нафта и гас ,во 
периодот од 1976 до 1980 година и на објектите на 
континуитетот („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/79), 
што го подобруваат рандманот на искористувањето 
на нафтата до односот 25:75 на црните и белите про-
дукти, вклучувајќи ги и капацитетите за дегасоли-
нажа и десулфуризација; 

12) производство на електрична енергија на те-
чни горива за објектите чија изградба е опфатена со 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за развој на електростопанството, ја-
гленот и новите видови енергија во периодот од 1976 
до 1980 година (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77); 

13) производство на протеинска добиточна хра-
на врз база на домашни суровини. 

8. Процентот на намалувањето на царината од 
50% од разликата на царинската стапка од 5% и ца-
ринските стапки пропишани во Царинската тарифа 
ќе се применува и на увозот на специфична опрема 
за иолигичко-информативната дејност. 

9. Процентот на намалувањето на царината од 
40% од разликата помеѓу царинската стапка од 
^/о и царинските стапки пропишани во Царинската 

тарифа ќе се применува на увозот на специфична 
опрема за преработка на морска и слатководна ри-
ба. 

10. Процентот на намалувањето на царината од 
од разликата помеѓу царинската стапка од 

5в/о и царинските стапки пропишани во Царинската 
тарифа ќе се применува на увозот на специфична 
опрема за: 

1) преработка на течно млеко и производство на 
путер и сирење; кланици и преработка на месо; 

2) индустрија на готови и полуготови јадења; 
3) складови и ладилници за прехранбени произ-

води и дистрибутивни центри; 
4) машиноградба и бродоградба, и тоа за: 
а) производство на опрема за енергетиката; 
б) производство на опрема за рударството и гра-

дежништвото; 
в) производство на машини, уреди и постројки 

за металургијата, безната хемија, прехранбената 
индустрија и селекционираните неметали; 

г) производство на трактори^ земјоделски маши^ 
ни, орудија, опрема, уреди и др.; 

д) производство на машини за обработка на 
метали; 

ѓ) производство на електронска и друга опрема 
(сметачи, професионална електроника, опрема за 
телефонски централи, електронски, пневматски и 
хидраулични компоненти и сл,) за системите за ав-
томатизација, контрола, регулација, телекомуника-
ција, информирање и управување со процесите на 
работата; 

е) производство на транспортни средства (на 
стопански, друмски и шински возила и бродови); 

ж) производство од областа на кооперирачката 
индустрија за селекционирано производство на маши-
ноградбата и бродоградбата (механички, електрични 
и електронски компоненти, како што се: агрегати за 
моќност, хидраулична и пневматска опрема, Полу-
производи и елементи, потск л опови, склопови и 

" други делови за вградување во сериска и поединеч-
на опрема и постројки); 

з) производство на опрема за производство на 
вооружување и воена опрема што ќе се финанси-
раат од други извори; 

ѕ) производство на опрема за заштита на чове-
ковата средина (опрема за присобирана и преработ-
ка на отпадоци, опрема за намалување на количес-
твото на отпадоци и загадувањето и опрема за чиста 
технологија); 

и) производство на посебни алати за унапреду-
вање на технологијата и обработката на метали; 

5) изградба на објекти од средствата на придо-
несот на југословенските работници привремено ̂ вра-
ботени во странство, ако тие објекти се изградуваат 
во подрачјата што според прописите на републики-
те, односно автономните покраини се сметаат како' 
недоволно развиени. 

11. По исклучок од одредбата на точка 5 од оваа 
одлука, на увозот на специфична опрема за хиги-
енска-техничка заштита во рудниците на јаглен со 
подземна експлоатација, специфична опрема за 
професионална рехабилитација на инвалидите иза 
детска заштита, царината може да биде пониска од 
5%, вклучувајќи ја царинската стапка „Слободно". 

Специфичната опрема од став 1 на оваа точка 
се утврдува во постапката пропишана со точ. 12 и 
13 на оваа одлука, по претходно прибавено мислење 
од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на заштита. 

12. Основните организации на здружен труд под-
несуваат барање за наил ување на царината до Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија, преку 
соодветни општи грански здруженија. 

Пред поднесувањето на барање до Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија основните орга-
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низации на здружен труд, односно општите граноки 
здруженија преку кои се поднесува барањето, ќе 
прибават мислење од Општото здружение на индус-
тријата за преработка на метали на Југославија за 
тоа дали опремата, за која се бара намалување на 
царината, се произведува во Југославија или не и 
прибавеното мислење ќе го приложат кон барањето 
за намалување на царината. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка, ако со договорите за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 1930 
година е предвидено дека заради реализација на до-
говорите односно спроведување на меркиве на еко-
номската политика, ќе се склучат соодветни самоу-
правни спогодби на производителите на опрема и на 
корисниците, основните организации на здружен 
труд се должни, кон барањето до Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија да го поднесат текс-
тот на таа самоуправна спогодба. 

13. Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја по барањата на организациите на здружен труд, 
поднесени во смисла на точка 12 од оваа одлука, ќе 
ги утврдува списоците, на специфичната опрема, 
поаѓајќи од тоа дека како спицифична опрема се 
сметаат машини, апарати и уреди, односно нивните 
основни технолошки компоненти кои се наменети 
за оној вид производство и услуги што се вршат во 
дејностите наведени во точ. 6 до 10 и во точка 
11 на оваа одлука и под услов таа опрема да не се 
произведува во Југославија, односно да е опфатена 
со самоуправните спогодби што ги склучиле произ-
водителите на опрема — машиноградбата и корис-
ниците — инвеститори. 

Под спецефична опрема, во смисла на оваа од-
лука, не се сметаат постројките кои користат ма-
зут како гориво. 

Одредбата на став 2 од оваа точка не се одне-
сува на увозот на постројки што се врши во соглас-
ност со точка 6 под 12 на оваа одлука. 

При утврдувањето на списоците на специфична-
та опрема учествуваат и Сојузниот секретаријат за 
финансии и Сојузната управа за царини. 

14. Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја, во рок од 30 дена од денот на приемот на бара-
њето, ќе го утврди списокот на спецефичната опре-
ма и ќе го достави до Сојузниот секретаријат за 
финансии кој, во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на списокот, ќе му предложи на Сојузниот из-
вршен совет донусување на соодветно решение за 
царинскиот контингент. 

15. По исклучок од одредбите на оваа одлука, на 
увозот на електронски сметачи за потребите на Со-
јузниот завод за статистика, на републичките за-
води за статистика и на покраинските заводи за 
статистика, царината може да биде пониска од 50/о 
вклучувајќи ја и царинската стапка „Слободно". 

16. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 
31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1062 
13 декември 1979 година 

^ Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с.р. 

872. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 2 до 5 и точка 7 под 13 н^ Одлу-
ката за критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на специфич-
на опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 65/79),' Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ЗА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
ПРОИЗВОДНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И ДИСПЕ-
ЧЕРСКИ ЦЕНТРИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

1. Ео Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
изградбата на електроенергетски производни и пре-
носни објекти и диспечерски центри на Заедницата 
на југословенското електростопанство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната рече-
ница се менува и гласи: 

,Д. Во согласност со Спогодбата за увоз на спе-
цифична опрема, репродукционен материјал и 
делови за изградба на електроенергетски производни 
и преносни објекти и диспечерски центри на Заед-
ницата на југословенското електростопанство, штф 
е склучена помеѓу Заедницата на југословенското 
електростопанство и Југословенското деловно здру-
жение на машиноградбата и електромашиноградба-
та, на увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
изградба на електроенергетски производни и пренос-
ни објекти и диспечерски центри на Заедницата на 
југословенското електростопанство, а до вредноста, 
односно количествата утврдени во усогласените 
спецификации на опремата, репродукциониот ма-
теријал и деловите, што како прилози 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 4.1, до 4.15, 5.1 до 5.19 и додатниот прилог 6 прет-
ставуваат составен дел на Спогодбата, наместо 
стапките на царина предвидеш1 во Царинската та-
рифа ќе се применува стапката на царина од 5д/о:". 

2. По точка 2 се додава точка 2а, која гласи: 
„2а. На увозот на специфичната опрема утврдена 

во точ. 1 и 2 на ова решение, кој се врши за потре-
бите на термоелектраните на течни горива чија РГС-
градба е опфатена со Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на елек-
тростопанството, јагленот и новите видови енергија 
во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/77) царината ќе се пресметува 
по стапка од 5%, со тоа што на така пресмета-
ниот износ се додава износот што претставува ра-
злика помеѓу царината пресметана по стапки-
те пропишани, во Царинската тарифа („Службен 
лист на СФРЈ'4, бр. 27/78) и царината пресметана 
по стапка од 5%, намален за 50%.". 

3. Ова решение се применува на увозот што сб 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1063 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ( 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р, 
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873. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист па СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 1 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ ЦА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ 
НА ЈАГЛЕН И ПРИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА 

ЈАГЛЕНОТ 

1. Во Решенито за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
рудниците на Јаглен и при облагородувањето на ја-
гленот („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 61/79) 
во точка 1.уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфичната опрема што се користи во 
рудниците на јаглен и при облагородување^ на 
јагленот наместо стапките на царина предвидени 
во Царинската тарифа ќе се применува стапката на 
царина од 50/о за рудниците на јаглен со површин-
ски коп и за облагородувањето на јагленот, а стап-
ката на царина „Слободно" за рудниците на јаглен 

'со подземна експлоатација:". 
2. Ова решение се применува на увозот што се 

врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. П. бр. 1064 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Бранислав Икониќ, с.р 

874. 

Врз основа на член 49 став 2 од . Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 6 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗД НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛО-

АТАЦИЈАТА НА НАФТА И ПРИРОДЕН ГАС 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
експлоатацијата' на нафта и природен гас („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 63'78) во точка 1 уводната 
реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
експлоатацијата на нафта и природен гас, наместо 
стапките на царина предвидени во Царинската та-
рифа ќе се применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1065 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с р, 

875. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ44, бр. 10/76, 36 79 и 
52/79) и точка 6 под 7 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на ца-
рината на увозот на специфична опрема во 1979 го-
дина, („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), СОЈУЗНИ-
ОТ извршен совет донесува 

/ 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА СЕКУН-
ДАРНА ПРЕРАБОТКА НА НАФТА ПРИ ШТО 
РАНДМАНОТ НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА 
НАФТАТА Е ДО ОДНОСОТ 25:75 ЦРНИ И БЕЛИ 

ПРОДУКТИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
секундарна преработка на нафта при што рандманот 
на искористувањето на нафтата е до односот 25:75 
црни и бели продукти („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/78) во точка 1 уводната реченица се менува 
и гласи: 

„1. На урозот на производите од долунаведени-
те тарифни бреви, - односно? ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
секундарна преработка на нафта, при што рандман-
от на искористувањето на нафтата е до односот 
25 75 црни и бели продукти, наместо стапките на ца-
рина предвидени во Царинската тарифа ќе се при-
менува стапката на царина од 5%:.и 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1066 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИкониЌ, с. р. 
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876. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 8 и точка 7 под 7 на Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при нама-
намалувањето на царината на увозот на специфич-
на опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 65/79) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДО,ПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО'" 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА, ВО ПОД-
ГОТОВКАТА НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ВО ПРОИ-

ЗВОДСТВОТО ПА КОКС, ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфична опрема што се користи во 
рудниците на железна руда, во подготовката на же-
лезна руда и во производството на кокс, железо и 
челик („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 
1 уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
рудниците на железна руда, во подготовката на же-
лезна руда и во производството на железо и челик, 
наместо стапките на царина предвидени во Царин-
ската тарифа ќе се применува стапката на царина 
од 50/о:". 

2. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 
,Да. На увозот на специфична опрема, утврдена 

во точка 1 од ова решение, што се врши за капаци-
тетите за производство на кокс што ги задоволуваат 
потребите на земјата, царината ќе се пресметува 
по стапка од 5%, со тоа што на така пресме-
таниот износ се додава износот што претставува 
разлика помеѓу царината пресметана по стап-
ките пропишани во Царинската тарифа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/78) и царината пресметана 
по стапка од 50/о, намален за 50%. 

Капацитета што ги задоволуваат потребите на 
земјата ги утврдуваат со самоуправна спогодба про-
изводителите и потрошувачите на кокс во земјата,". 

3. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од I јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е п. бр. 1067 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

877. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) и точка 6 под 10 од Одлуката за критери-
умите што ќе се применуваат при намалувањето 
на царината на "увозот на специфична опрема во 
1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79;, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ НА БАКАР И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА КАТОДЕН БАКАР 
1. Во решението за намалување на царината 

на увозот на специфична опрема што се користи 

во рудниците на бакар и во производството на ка-
тодецг бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/73) 
во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинска-
та тарифа — специфична опрема што се корне ги 
во рудниците на бакар и во производството на ка-
тоден бакар, наместо стапките на царина предви-
дени во Царинската тарифа, ќе се применува стап-
ката на царина од 5%:". , 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што. 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1068 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

878. 

Врз осн.ова на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) и точка 6 под 10 на Одлуката за критери-
умите што ќе се применуваат при намалувањето 
на царината на увозот на специфична опрема во 
1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИ-
ЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, 

ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфична опрема што се користи 
во рудниците на боксит и во производство на 
аноди за електролиза на алуминиум, глиница и 
алуминиум („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 
70/78) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, од,носно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во рудниците на боксит и во производството 
на аноди за електролиза, на алуминиум, глиница 
и алуминиум, наместо стапките на царина предви-
дени во Царицската тарифа ќе се применува стап-
ката на царина од 5%:". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се користи од 1 јануари до 31 декември 1979 годи-
на, 

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

Е. п. бр. 1069 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 
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879. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/7:9 
и 52/79) и точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 го-
дина (,,Службен лист на СФРЈ", бр 65/79), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИ-
ЦИТЕ НА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИМОН И ВО ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИМОН 

И НИВНИТЕ ПРИДРУЖНИ МЕТАЛИ 
1. Во Решението за намалување на царината 

на увозот на специфична опрема што се користи 
Е о рудниците на олово, цинк и антимон и во произ-
водството на олово, цинк и антимон и нивните 
придружни метали (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

,Д. Врз увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во рудниците на олово, цинк и антимон и ЕО 
производството на олово, цинк, антимон и нив-
ните придружни метали, наместо стапките на ца-
рина предвидени во Царинската тарифа ќе се 
применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение ќе се'применува на увозот што 
Се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ВО „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1070 
ЈЗ декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

880. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) точка 6 под 10 на Одлуката за критериу-
мите што ќе се применуваат при намалувањето на 
царината на увозот на специфична опрема во 1979 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИ-
ЦИТЕ НА ЖИВА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ЖИВА 
1. Во Решението за намалување на царината 

на увозот на специфична опрема што се користи во 
рудниците на жива и во производството на жива 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се кори-
сти во рудниците на жива и во производството ^а 
жива, наместо стапките на царина предвидени во 
Царинската тарифа ќе се применува стапката на 
царина од 5%'\ 

- 2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
Се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1071 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

881. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон (,,Службен лист еа СФРЈ", бр 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79). Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ И 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРОНИКЕЛ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опре.ма што се користи во 
рудниците и за производство на фероникел („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 3/79) во точка 1 увод-
ната реченица се менува и гласи: 

,Л. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во руд-
ниците и за производство на фероникел, наместо 
стапките па царина предвидени во Царинската та-
рифа ќе се применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1072 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

882. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
512/70) и точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 65 79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО НА МАГНЕЗИУМ МЕТАЛ 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфична опрема што се користи ЕО 
производството на магнезиум метал (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13 79) во точка 1 уводната реченица 
се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи ве 
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производството на магнезиум метал, наместо стап-
ките на царина предвидени во Царинската тарифа 
ќе се применува стапката на царина од 50/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3, Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр, 107,3 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

883. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 11 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет' донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ 

НА НЕМЕТАЛИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за рудници и за обла-
городување на неметали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78, 67/78, 10/79 и 28 79) во точка 1 уводната 
,реченица се менува и гласи: 

,Д. -На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за рудници и за облаго-
родување на неметали, наместо стапките на царина 
предвидени во Царинската тарифа ќе се применува 
стапката на царина од 5%:". 

% Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1074 
13 декември 1979 година ^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с, р. 

884. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 а 
52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА ЛОКОМОТИВИ, 
ВАГОНИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на локомотиви, вагони и електромоторни во-

зила за потребите на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 68/78) во точ-
ка 1 уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — локомотиви, вагони и електромотории вози-
ла што се увезуваат за потребите на Југословенски-
те железници, наместо стапките /на -царина предви-
дени во Царинската тарифа, ќе се применува стап-
ката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1075 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршеа севет 

Потпретседател, 
Бранислав ИКОНИЌ, с. р. 

885. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА МАНИПУЛАЦИ-
ЈА СО СТОКИ И ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ПРУГИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБ-

РАЌАЈ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за ма-
нипулација со стоки и одржување и реконструкција 
на пруги во железничкиот сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ" ,бр. 63/78) во точка 1 уводната рече-
ница се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за ма-
нипулација со стоки и одржување и реконструкција 
на пруги во железничкиот сообраќај, наместо стап-
ките на царина предвидени во Царинската тарифа 
ќе се применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на обавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1076 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 
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886. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
62/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО СЕ ВРШИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 

1 Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се врши за по-
требите на безбедноста на воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот, на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за потребите на безбед-
носта на воздушната пловидба, наместо стапките на 
царина предвидени во Царинската тарифа ќе се 
применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова-решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1077 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

887. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76.. 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
АЕРОДРОМСКА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
НА АЕРОДРОМИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБ-

РАЌАЈ 

1 Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична аеродромска опрема што се 
користи на аеродромите за меѓународен сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична аеродромска опрема што се ко-
рис,ти на аеродромите за меѓународен сообраќају на-
место стапките на царина предвидени во Царинска-
та тарифа ќе се применува стапката на царина од 
б'о/о:". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1078 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

- 888. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува % 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТОчЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО СЛУЖИ ЗА ПРЕТОВАР ВО ЛИНИ-
СКИОТ, КОНТЕЈНЕРСКИОТ И МАСОВНИОТ ПРЕ-

ВОЗ ВО ПРИСТАНИШТА И ЛУКИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што служи за прето-
вар во линискиот, контејнерскиот и масовниот пре-
воз во пристаништа и дуки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Цариската та-
рифа — специфична опрема што служи за претовар 
во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз во 
пристаништа и луки, наместо стапките на царина 
предвидени во Царинската тарифа ќе се применува 
стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. П." бр. 1079 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИкониЌ, с. р. 

889. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите 
што.ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МАГИСТРАЛНИОТ 

ТЕЛЕФОНСКИ И ТЕЛЕГРАФСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за потребите на маги-



Петок, 21 декември 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 65 - Страна 1885 

стралниот телефонски и телеграфски сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за потребите на маги-
стралниот телефонски и телеграфски сообраќај, на-
место стапките на царина предвидени во Царинската 
тарифа ќе се применува стапката на царина од 
5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
Врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1080 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икоииќ, с. р 

890. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Слулсбен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 

ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА 
КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за производство на 
сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63778) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за про-
изводство на сулфурна киселина, наместо стапки-
те на царина предвидени во Царинската тарифа ќе 
се применува стапката на царина од 5%:"^ 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1081 
13 деќемвр^ 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен Совет " 

' Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

891. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
ПА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА РАЗБЛАЖЕНА (46%) АЗОТНА КИ-

СЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на разблажена (46%) азотна кисели-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во про-
изводството на разблажена (46%) азотна киселина, 
наместо стапките на царина предвидени во Царин-
ската тарифа ќе се применува стапката на царина 
од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1082 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р; 

892. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
, кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА 

КИСЕЛИНА 

, 1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за производство на 
фосфорна киселина (,.Службен лист на СФРЈ", б )̂. 
63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производство на 
фосфорна, киселина' наместо ставките на царина 
предвидени во Царинската тарифа ќе се применува 
стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
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8. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1083 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Бранислав Икониќ, с. р. 

893. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) иточка6под12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА АНХИДРИДИ НА ФТАЛНА КИСЕЛИНА 

ц 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на анхидрири на фтална киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на анхидриди на фтална кисели-
на, наместо стапките на царина предвидени во Ца-
ринската тарифа, ќе се применува стапка на цари-
на од 5%;". -

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 10^4 
13 декември 1979 година 

Белград - -

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Бранислав Икони!?, с. р. 

894. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за -
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТА ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА А НХИДРИДИ НА МАЛЕИНСКА КИ-

СЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 

производството на анхидриди на малеинска ки-
селина („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78) во то-
чка 1 уводната реченица се менува и гласи; 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинска^ 
та тарифа - специфична опрема што се користи 
во производството на анхидриди на малеинска 
киселина, наместо стапките на царина предвидени 
во Царинската тарифа ќе се применува стапката 
на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1085 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

895. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што 4се се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА СТЕАРИНСКА И ОЛЕИНСКА ЌИ 

ОБЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на стеаринска и олеинска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уво-
дната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинска-
та тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на стеаринска и олеинска киселина, 
наместо стапките на царина предвидени во Царин-
ската тарифа ќе се применува стапката на царина 
од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година/ 

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

Е. п..бр. 1086 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р, 
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896. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојуз-ниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО НА ЛИМОНСКА И ВИНСКА КИСЕ-

ЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина 
(„Службен лжгг на СФРЈ", бр. 63/78 и 70/78) во то-
чка 1 уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина, на-
место Стапките на ,царина предвидени во Царинска-
та тарифа ќе се применува стапката не царина од 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот дел 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". / 

Е. П. бр. 1087 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

897. 

ВрЈз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон. („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЛИТИЧКО ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ХЛОР И НАТРИУМХИДРОКСИД 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за електролитичко 
производство на хлор и натриумхидроксид („Слу-
жбени лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 увод-
ната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинска-
та тарифа — специфична опрема за електолитичко 
производство на хлор и натриумхидроксид, намес-
то стапките на царина предвидени во Царинската 
тарифа ќе се применува стапката на царина од 5% 

2. Ова решение се применува на увозот што Св 
Јшрши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1088 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

898. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79)̂  и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КА-

ЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА 
Д. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфична опрема за производството на 
калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„1. На увозот на производите од долу-наведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за производство на 
калиумови соедененија, наместо стапките на цари-
на предвидени во Царинската тарифа ќе се приме-
нува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1089 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

899. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОР-

МАЛНИ 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфична опрема за производство на 
формални („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во 
точка 1 уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинска-
та тарифа — специфична опрема за производство-
то на формални, наместо стапките на царина пред-
видени во Царинската тарифа ќе се применува 
стапката на царина од 5%;". 
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2. Ова решение се применува на увозот што ^с 
Врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1090 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

900. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТИТАН-

ДИОКСИД 
1. Во Решението за намалување иа царината на 

увозот на специфична опрема за производството на 
титандиоксид („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) 
во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за производство на 
титандиоксид, наместо стапките на царина предви-
дени во Царинската тарифа ќе се применува стап-
ката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на. увозот што се 
Врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1092 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Шешиќ, с. р. 

901. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО НА АМОНИЈАК 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на амонијак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинска-
та тарифа - специфична опрема што се користи 

во производството на амонијак, наместо ставите 
на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се 
применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
в р т и од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот ,на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1093 
13 декември 1979 година 

. Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИковиЌ, с,.р. 

902. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79)̂  и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува / 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАЛЦИ-

ПИР АН А СОДА 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфична опрема за производство на 
калцинирана сода („Службен лист иа СФРЈ", бр. 
63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: ' 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа специфична опрема што се користи за 
производството на калцинирана сода, наместо стап-
ките на царина предвидени во Царинската тарифа 
ќе се применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1094 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

903. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИ-
ЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТАН, 
ЕТИЛЕН И ПОЛИЕТИЛЕН И ЗА ТРАНСПОРТ ПА 
ЕТИЛЕНОТ И ПОЛИЕТИЛЕНОТ ОД ЈУГОСЛАВИ-

ЈА ВО РОМАНИЈА ПРЕКУ ЦЕВОВОДИ 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфична опрема за производството на 
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етаНг, етилен и полиетилен и за транспорт на ети-
ленот полиетиленот од Југославија во Романија 
преку цевоводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78) во точка Л уводната реченица се менува и 
гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа - специфична опрема што се користи за 
производство на етан, етилен и полиетилен и за 
транспорт на етиленот и полиетиленот од Југосла-
вија во Романија преку цевоводи, наместо стапките 
на царина предвидени во Царинската тарифа ќе 
се применува стапката на царина од 50/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е п. бр. 1095 
1? декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав И нониќ, с. р. 

904. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
шта ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

905. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и ,точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА ̂ СПЕЦИФИЧН А-
ТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РУС 

ГРАНУЛАТИ 

'1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на пецифична опрема за производство 
на РУС гранулати („Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/78), во точка 1 уводната реченица се менува и 
глаи' 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производството на РУС гранулати, наместо стапки-
те на царина предвидени во Царинската тарифа ќе 
се применува стапката на царина од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1097 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА. ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНИЛ-

ХЛОРИД МОНОМЕР - РУС ВО ПРАВ 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфична опрема за производство-
то на винилхлорид мономер — ЃУС во прав („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводна-
та реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за производство на 
винилхлорид мономер — РУС во прав, наместо 
стапките на царина предвидени во Царинската та-
рифа ќе се применува стапката на царина од 50/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1096 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

906. . 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќа се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИСТИ-

РОЛ 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема за производство 
на полистирол („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78), 
во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за производ-
ство на полистирол, ќе се применува наместо стап-
ките на царината предвидени во Царинската тари-
фа стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што с^ 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
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3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1098 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

907. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон (,.Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увоз на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
I I4 ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕНОЛ-
-МЕЛАМИН И КАРБАМИД-ФОРМАЛДЕХИДНИ 

МАСИ ЗА ПРЕСУВАЊЕ (ДУРОПЛАСТ МАСИ) 
1. Во Решението за намалување на царината 

на увозот на специфичната опрема за производство 
на фенол-меламин и карбамид-формалдехидни ма-
си за пресување (дуропласт маси) („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица 
се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа - специфична опрема за производ-
ство на фенол-меламин и карбамид-формалдехидни 
маси за пресување (дуропласт маси), ќе се приме-
нува наместо стапките на царината предвидени во 
Царинската тарифа стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Оиа решение влегува ЕО сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1099 
13 декември 1979 година 

' Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

908. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увоз на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен сонет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА. 
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ХЛОР-
А Л К А Л Н И ЕЛЕКТРОЛИЗИ И ПОЛИМЕРИЗАЦИ-
ЈА ВРЗ БАЗА НА ПРОПИЛЕН, ЕТИЛЕНОКСИД 

И ПРОПИЛЕНОКСИД 
1. Во Решението за намалување на царината 

на увозот на специфичната опрема што се користи 

во производството на производи врз база на хлор-
алкални електролит и полимеризација врз база 
на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводна-
та реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се корис-
ти во производството на производи врз база на 
хлоралкални електролизи и полимеризација врз 
база на пропилен, етиленоксид и пропил ен оксид, ќе 
се применува наместо стапките на царината пред-
видени во Царинската тарифа стапката на цари-
ната од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на обзавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ^ 

Е. п. бр. 1102 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

909. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увоз на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ХЛОР-АЛ-

КАЛНА ЕЛЕКТРОЛИЗА 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема што се користи 
за хлор-алкална електролиза („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78), во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи; 

„1. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се корис-
ти за хлор-алкална електролиза, ќе се применува 
наместо стапките на царината предвидени во Ца-
ринската тарифа стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение, се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1103 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, ^ 
Бранислав Икопиќ, с. р. 
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910. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, ^6/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ВОДОРОД-ПЕРОКСИД 

-1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрма што се користи 
во производството на водород-пероксид („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната ре-
ченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на водород-пероксид, ќе се приме-
нува наместо стапките на царината предвидени во 
Царинската тарифа стапката на царината од 50/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1104 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. Г-

911. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 

. („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ПОЛИ-

АКРИЛАТЃШ ДИСПЕРЗИИ 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема што се користи 
во производството на вештачки смоли и полиакри-
латни дисперзии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78), во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на вештачки смоли и полиакрилат-
ни дисперзии, ќе се применува наместо стапките 
на царината предвидени во Царинската тарифа 
стапката на царината Од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1105 
13 декември^ 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Бранислав Икониќ, с. р. 

912. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот ИЗ-
БРИШЕ! совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
3 4 ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема што се користи 
во производството на полиуретанска пена („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната 
реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Ц а р и н -
ската тарифа — специфична опрема што се корис-
ти во производството на полиуретанска пена, ќе се 
применува наместо стапките на царината предви-
дени во Царинската тарифа стапката, на царината 
од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1106 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав И колиќ, с. р. 

913. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОД-

СТВО НА ДИОКТИЛФТАЛАТ (ООР) 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на сцецифичната опрема што се користи 



Страна 1892 - Број 65 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРО Петок, 21 декември 197Ѕ 

за производство на диоктилфталат (БОР) („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната 
реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа - специфична опрема што се корис-
ти за производство на диоктилфталат (ВОР), ќе се 
применува наместо стапките на царината предви-
дени во Царинската тарифа стапката на царината 
од 5%:". 

2. Ова решение се применува ца увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1107 
13 деекември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 2ј/79 И 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен соЕгт донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ХИДРОГЕНИРАНИ ЕРГОТ-АЛКАЛОИДИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфичната опрема што се кори-
сти за производство на хидрогенирани ергот-алка-
лоиди, ќе се применува, наместо стапките на цари-
ната предвидени во Царинската тарифа стапката на 
царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што 'е 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1108 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршев, совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

915. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема' во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА НЕЈОНОГЕНИ ТЕНЗИДИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство за нејоногени тензиди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица 
се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови од Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на нејоногени тензиди, ќе се при-
менува наместо стапките на царината предвидени во 
Царинската тарифа стапката на царината од 5'9/в:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1109 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

\ Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

916. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОД. 
СТВО НА ФЕНОЛНА ПЕНА СО ПОЛИКОНДЕН-

ЗАЦИЈА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на фенолна пена со поликондензација 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови од Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на фенолна пена со поликондензација, 
ќе се применува, наместо стапките на царината пред-
видени во Царинската тарифа стапката на цари-
ната од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
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3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1110 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

917. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА ФУРФУРОЛ 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на фурфурол („Службен лист на 
СФРЈ'1, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно, ставови од Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за про-
изводство на фурфурол, ќе се применува, наместо 
стапките на царината предвидени во Царинската 
тарифа стапката на царината од 50/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува ЕО сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1111 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

918. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА МЕТАНОЛ 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на метанол („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 

производството на метанол, ќе се применува наместо 
стапките на царината предвидени во Царинската 
тарифа стапката на царината од 50/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што со 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1112 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

919. 
Врзч,основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА БАЗНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СУРОВИНИ 

1. Во Решението за намалување на царината нк 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на базни фармацевтски суровини, 
(„Службен лист на СФРЈ"; бр. 63/78, 70/78 и 10/79) 
во точка 1 уводната реченица се менува и гласи; 

„1, На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови од Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за про-
изводство на базни фармацевтски суровини, ќе се 
применува "наместо стапките на царината предвиде-
ни во Царинската тарифа стапката на царината 
од 5^:" . 

2. Ова решение се применува на увозот што ;е 
врши' од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ^. 

Е. п. бр. 1113 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

920. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен ЛИСТ НА СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА ПЕНИЦИЛИН 
\ 1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи зц 
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производство на пеницилин („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови од Царинската та-
рифа — специфична опрема4 што се користи за про-
изводство на пеницилин, ќе се применува наместо 
стапките на царината предвидени во Царинската 
тарифа, стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на у.возот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". -

Е. п. бр. 1114 
13 декември 1979 година 1 

Белград 

Сојузен извршен севет 

^ Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

921. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИСКИ ЃУБРИЊА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски ѓубриња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 увод-
ната реченица се менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
Тарифа — специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски ѓубриња, ќе 
се применуваат наместо стапките на царината пред-
видени во Царинската тарифа стапка на царина 
од 5,Г)/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1115 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

922. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 годинз 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

"НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ШТО ОД КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО. 
ТО НА НАТРИУМ-ТРИПОЛИФОСФАТ И НАТРИ-

УМ-СИЛИКОФЛУОРИД 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на натриум-триполифосфат и на-
триум-силикофлуорид („Службен лист !?а СФРЈ", 
бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во про-
изводството на натриум-триполифоефат и патриум-
-силикофлуорид, ќе се применува на место стапки-
те на царината предвидени во Царинската тарифа 
стапката на царината од 5 %". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. т е 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

923. 

Врз основа иа член 49 етав 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увоз на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/^9), Сојузниот из-

вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРИОЛИТ, БЕЛИ 

САЃИ И АЛУМИНИУМ-ТРИФЛУОРИД 
^ 1. Во Решението за определување на пониски ца-

рински стапки на увоз на специфичната опрема што 
се користи во производството на криолит, бели саѓи 
и алуминиум" трифлуорид („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува 
и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа - специфична опрема што се користи во про-
изводството на криолит, бели саѓи и алуминиум-три-
флуорид, ќе се применува наместо стапките од ца-
рината предвидени во Царинската тарифа стапката 
на царината од 51%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
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3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1117 
13 декември 1979 година 1 

Белград 

' Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Бранислав Икониќ, с. р. 

924. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА ФОСФОРНИ СОЛИ - МИНЕРАЛНИ ФОС-

ФАТИ ЗА ДОБИТОЧНА ИСХРАНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на фосфорни соли — минерални фос-
фати за добиточна исхрана („Службен лист на 
СФРЈ"; бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

„I. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на фосфорн и соли — минерални фос-
ф а т за добиточна исхрана, ќе се применува на-
место стапките на царината предвидени во Царин-
ската тарифа стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1118 
13 декември 1979 година' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

. 
925. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
Што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА КОМПЛЕКСНО МИНЕРАЛНО ЃУБРЕ ВРЗ 

БАЗА НА ТРЕСЕТ 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увоз на специфичната опрема што се користи во 

производството на комплексно минерално ѓубре врз 
база на тресет („Службен лист на СФРЈ", бр, 63/78) 
во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно 'ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на комплексно минерално ѓубре врз 
база на тресет, ќе се применуваат наместо стапките 
на царината предвидени во Царинската тарифа 
стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што со 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1119 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен - совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

926. 

Врз основа на член 49 став 2 .рд Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката зћ критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАМИ-
ДНИ, ПОЛИОЛЕФИНСКИ И ПОЛИПРОПИЛЕНСЈШ 

СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема за производството на 
полиамидни, полиолефински и полипропиленски 
синтетички ВЛакна („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78 и 70/78) во точка 1 уводната реченица се ме-
нува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови од Царинската та-
рифа — специфична опрема за производството на 
полиамидни, полиолефински и полипропиленски 
синтетички влакна, наместо стапките на царина 
предвидени во Царинската тарифа ќе се применува 
стапката на царина, од 5%:". 

' 2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1120 
13 декември 1979 година ! 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р 
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927, 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
62/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕСТЕР-

СКИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема за производство на 
полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производството на 
полиестерски влакна, ќе се применува наместо 
стапките на царината предвидени во Царинската 
тарифа стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1121 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

928. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Слулѕбен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИАКРИ-

ЛОНИТРИЛНО ВЛАКНО 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема за производство на 
полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и г^аси: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производство на по-
лиакрилонитрилно влакно, ќе се применува наме-
сто стапките на царината предвидени во Царинска-
та тарифа стапката на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на! увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1122 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИкониЌ, с. р. 

929. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична 'опрема во 1979 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 

ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА НАТРИУМ НЕРБОРАТ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема што се користи во 
производството на натриум перборат („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/79) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфичната опрема што се користи во 
производството на натриум перборат, наместо стап-
ките^ на царината предвидени во Царинската тари-
фа ќе се применува стапка на царината од 50/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1323 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

930. 
- Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/ 79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цар-и-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", ,бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА ТОЛУОЛДИИЗОЦИЈАНАТ (ТШ) 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увоз на специфичната опрема што се користи во 
производство на толуолдиизоцијанат (ТБ1) („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 50/79) во точка 1 уводната 
реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфичната опрема што се користи во 
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производството на толуолдиизоцијанат (TDI), на-
место стапките на царината предвидени во Царин-
ската тарифа ќе се применува стапка на царината 
од 5°/о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1124 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

931. 
- Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76,^36/79 и 
52/79) и на точка 6 под од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на спепифична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРИХЛОРЕТИ-

ЛЕН И ПЕРХЛОРЕТИЛЕН 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увоз на специфичната опрема за производство на 
трихлоретилен и перхлоретилен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/79) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

„1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни ^броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа - специфичната опрема за производство на 
трихлоретилен и перхлоретилен, наместо стапките на 
царината предвидени во Царинската тарифа ќе се 
применува стапка на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од ленот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1125 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ с. р. 

932. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен/ лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите 

што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ОСНОВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на специфична опрема што се користи за про-

изводство на основни земјоделски производи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 61/79) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфичната опрема што се користи за 
производство на основни земјоделски производи, нас-
место стапките на царината предвидени во Царин-
ската тарифа ќе се применува стапка на царината 
од 5'7о:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.. 

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

Е. п. бр. 1126 
13 декември 1979 година 

Белград 4 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

933. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а ' СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 14 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА ЈАСТИВИ МАСЛА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на јастиви масла („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се 
менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови ,на Царинска-
та тарифа — специфичната опрема што се користи 
во производството на јастиви масла, наместо стап-
ките на царина предвидени во Царинската тарифа 
ќе се применува стапка на царината од 5%:", 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1127 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, . 
Бранислав Икониќ, С. Р. 
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934. 

Врз основа на член 49. став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 15 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА МЛЕКО 

1. Во Решението за намалување на" царината на 
увоз на специфичната опрема што се користи за 
производство на млеко („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува 
И гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за про-
изводство на млеко, наместо стапките на царина 
предвидени во Царинската тарифа ќе се применува 
стапка на царината од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ^ 

Е. п. бр. 1128 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

935. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист н а СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА ПОМОРСКИ РИБАР-
СКИ БРОДОВИ ЗА ЛОВЕЊЕ РИБА ВО ОКЕАН-

СКИ ВОДИ И ДЕЛОВИ НА ТИЕ БРОДОВИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на поморски рибарски бродови за ловење ри-
ба во океански води и делови на тие бродови („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78), во точка 1 уводната 
реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни брое.ви, односно ставови на Царинската та-
рифа - поморски рибарски бродови за ловење ри-
ба во океански води и делови на тие бродови, на-
место стапките на царина предвидени во Царинска-
та тарифа ќе се применува стапка на царината 
од 5%:". 

2. Ова решение се применува на! увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на обавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1129 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

936. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите 
што ќе. Се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА РИБАРСКИ 

БРОДОВИ ЗА ЛОВЕЊЕ НА РИБИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на рибарски бродови за ловење на риби 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 

,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — рибарски бродови за ловење риба, наме-
сто стапките на царина предвидени во Царинската 
тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%:". 

2гОва решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п, бр. 1130 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

937. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон -(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалување на царината 
на увоз на специфична опрема во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ДОРАБОТКА (СУШЕЊЕ, СОРТИРА-

ЊЕ, ВЛАЖЕЊЕ, ФЕРМЕНТАЦИЈА и др.) НА 
ТУТУН 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема за доработка, сушење, 
сортирање, в лажење, ферментација и др.) на тутун 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
уводната реченица се менува и гласи: 
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,Д. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа - специфична опрема за доработка (сушење, 
сортирање, в лажење, ферментација и др.) на тутун, 
наместо стапките на царина предвидени во Царин-
ската тарифа ќе се применува стапка на царината 
од 5%:". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. ' 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

Е. п. бр. 1131 
13 декември 1979 година 

Белград 
Сојузи извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

938. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ 
СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗ-
ОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ГРАНКИ Ц ГРУПАЦИИ НА СТОПАН-

СТВОТО 
1. До 31 декември 1979 година се продолжува 

важењето на следните решенија за царинските 
контингенти што важеа до 30 ноември 1979 година, 
и тоа: 

1) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на нафтоводи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78 и 3/79); 

2) Решение за намалување на царината на у-
возот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78); 

3) Решение за намалување на царината на у-
возот на специфичната опрема што се користи во 
рударските и геолошките истражувања („Службен 
лист на СФРЈ"; бр. 63/78); 

4) Решение за намалување на царината на у-
возот на специфичната опрема што се користи во 
производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 63/78); 

5) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
заштита на човековата средина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78, 65/78, 12/79 и 61/79); 

6) Решение за ослободување од плаќање на 
царина на специфичната опрема што се користи 
во заштитните работилници за професионална ре-
хабилитација на инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78, 68/78 и 38/79); 

7) Решение за намалување на царината за 
увозот на специфична опрема што се користи за 
производство, пренос и емитирање на телевизиска 
и радио-програма („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78 и 3/79); 

8) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема, што се користи за 
производство на топчести лежишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/78); 

9) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за хемиска преработ-
ка на пченка во шеќери („Службен лист на СФРЈ^ 
бр. 70/78); 

10) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се врши за 
потребите на производителите на алатни машини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78); 

11) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи 
за изработка на специјални алати („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/78); 

12) Решени^ за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи 
за производство на делови за трактори, комбајни 
и стопански друмски возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78 и 50/79); 

13) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи 
за политичко-информативна дејност („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/79 и 25/79); 

14) Решение за определување на стапката на 
царината „Слободно" на увозот на специфичната 
опрема — електронски сметачи, што се користат 
во заводите за статистика („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 65/79). 

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

Е. л. бр. 1133 
13 декемртзи 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с.р. 

939. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 11 од Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на ца-
рината на увозот на специфичната опрема од 1 ју-
ли до 31 декември 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/78) чие важење е продолжено со 
Одлуката за продолжување на важењето на Одлу-
ката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увозот 
на специфична опрема од 1 јули до 31 де-
кември 1978 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79, 26/79, 49/79 
и 58/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА 
„СЛОБОДНО" НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА! 
ОПРЕМА - ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТАЧИ ШТО СЕ 

КОРИСТАТ ВО ЗАВОДИТЕ ЗА СТАТИСТИКА 

1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
заводите за статистика (Сојузниот, републичките 
и покраинските) -царината ќе се пресметува според 
стапката „Слободно": 
Тарифен 
" број на Н а и м е н у в а њ е 
Царинска-
та тарифа 

1 2 

84.53/36 Комплетни дигитални централни единици 
за обработка на податоци, други 
Ех. 
Комплетен сметачки систем со централна 
единица за автоматска обработка на по-
датоци 
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1 2 

84.53/5 Периферни единици, вклучувајќи и упра-
вувачки и адаптерски единици (врзани 
директно или индиректно за централната 
единица) 
Ех. 
— Единици на ленти 
— Единици на дискови 
— Контролна комуникациска единица за 

работа со терминали 
— Терминали 

04.53/6 Машини за автоматска обработка на по-
датоци и нивни единици од тар. број 84.53, 
други 
Ех. 
— Читачи на дискети 
— Пишувачи на дискети 
— Оптички читачи 
— Читачи на картички 
— Печатачи 
— Пишувачи нк криви. 

2. Ова решение се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 30 ноември 1979 година. 

. 3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
Од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1132 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с р. 

940. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-

ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА ЛО-
КОМОТИВИ, ВАГОНИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ 
ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
/ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на локомотиви, вагони и електромоторни 
возила за потребите на југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 68/78) во 
точка 3 се додава став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на возовите со деловите наведени во тар. 
број 86.04/1 на точка 1 од ова решение, намалување-
то на царината според ова решение се применува на 
увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 
1978 година." 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 1 

Е. п. бр. 1134 
13 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

941. 
Врз основа на член 32 став 1 во врска со член 

81 став 2 и член 84 став 2 на Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ",, бр. 38/77), во 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство, со претседателот на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита и со 
сојузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти, директорот на сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РИБИТЕ, РАКОВИТЕ, 
ШКОЛКАРИТЕ, МОРСКИТЕ ЕЖОВИ, ЖАБИТЕ, 
ЖЕЛНИТЕ, ПОЛЖАВИТЕ И НИВНИТЕ ПРОИЗ-

ВОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минимал-
ните услови што во поглед на квалитетот мораат 
да ги исполнуваат рибите, раковите, школкарите, 
жабите, морските ежови желките, полжавите и 
нивните производи (во натамошниот текст: произ-
водите), како и најнужните услови за обезбедување и 
зачувување на квалитетот. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и прометот 
на производите. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не се 

пропишани условите за квалитетот и условите за 
обезбедување и зачувување на квалитетот согласно 
важат условите пропишани со овој правилник за 
сродните производи. 

За производите од став 1 на овој член произво-
дителот е должен да донесе производителска спе-
цификација пред почетокот на производството. 

Производителската спецификација мора да ги 
содржи сите податоци од декларацијата наведена 
во член 4 на овој правилник и краток опис на 
технолошката постапка за производство на произ-
водот и извештај за извршената лабораториска 
анализа. 

Производителите водат евиденција за донесе-
ните производителски спецификации и во неа ги 
внесуваат следните податоци: 

1) евиденцискиот број на спецификацијата; 
2) називот на производот и неговото трговско 

име. ако производот го има; 
3) датумот на донесувањето на спецификаци-

јата; 
4) датумот на извршеното лабораториско испи-

тувале на производот; 
5) датумот на почетокот на производството по 

односната спецификација; 
6) групата на која и припаѓа производот. 

Член 3 
Условите/ што во поглед на хигиенската ис-

правност мораат да ги исполнуваат производите се 
утврдуваат со посебна прописи. 

Член 4 
Ако за одделни производи со овој правилник не 

е поинаку пропишано, сите производи кои се пуш-
таат во промет во оригинално пакување мораат на 
обвивката, садот или на етикетата да имаат декла-
рација на еден од јазиците на народите на Југос-
лавија. 

Под оригинално пакување на производот во 
смисла на став 1 од овој член се подразбира паку-
вањето на производот во амбалажа со која се обез-
.бедува оригиналноста на квалитетот на производот 
до неговата потрошувачка. 
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1 Декларацијата ги ^содржи: 
1) називот на производот и неговото трговско 

име, ако производот го има; 
.2) фирмата, односно називот и седиштето на 

производителот; 
3) датумот на производството (ден, месец и го-

дина со шест цифри); 
4) категоријата на квалитетот на производот, 

ако тоа со овој правилник е предвидено; 
5) нето-количината (масата) на производот; 
6) податокот за групата употребени адитиви 

(обоено, ароматизирано итн.), предвидени со овој 
правилник; у 

7) видот и количината на материите од био-
.лошка вредност, додадени на производот, заради 
обогатување на неговиот состав; 

8) основните состојки на производот и количи-
ната на тие состојки изразена во мерни единици 
или во проценти во однос на нето-масата на про-
изводот, определени со овој правилник4, 

9) рокот на употреба на производот и други по-
датоци од интерес за потрошувачите, ако е тоа оп-
ределено со овој правилник. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, 
јасна и читлива. 

Декларацијата не смее да содржи ознаки (на-
зиви, слики, цртежи ѕ и сл.) кои би можеле да го 
доведат во заблуда потрошувачот во поглед на по-
теклото, количината, квалитетот и другите својства 
на производот. -

Текстот на декларацијата, кој се однесува на 
боењето и конзервирањето на производот (на при-
мер „обоено со вештачка боја", „конзервирано со 
сорб^нска киселина" и сл.) мора да биде непосред-
но под називот на производот. 

Буквите со кои се отпечатени називот на про-
изводот и фирмата, односно називот на произво-

дителот мораат да бодат поголеми од буквите со 
кои се отпечатени другите податоци во текстот на 
декларацијата. 

Член 5 
. Се дозволува отстапување од декларираната 

нето-маса на замрзната риба и на замрзнати риби-
ни производи во оригиналноч пакување, и тоа: 

декларирана нето-маса 
во ќе 

највисоко дозволено 
отстапување, 

во процент 

- 0,3 кѕ - - - -
- 0,31 до 0,50 ќе — — — 
- над 0,50 ќе - - - -

- до 3% 
- до 20/о 
- до 1% 

Дозволено е отстапување од декларираната не-
то-маса на одделни конзерви и полуконзерви на 
производи, и тоа: ч 

декларирана нето-маса 
во ќе 

највисоко дозволено 
отстапување, 

во процент 

- до 50 е - - - - -
- од 51 до 150 8 - - -
- над 150 е — — — — 

- до 4% 
- до 30/о 
- до 2% 

Просечната нето-маса на најмалку 10 оригинал-
ни пакувања мора да одговара на декларираната 
нето-маса. 

Член 6 
Ако производот не го. пакува производителот, 

декларацијата мора да ја содржи фирамта, односно 
називот и седиштето на организацијата на здру-
жен труд која го пакувала производот и датумот 
на пакувањето, како и другите податоци од член 4 
на овој правилник, освен од точка 2 став 3 на тој 
ллен. 

Член 7 
Ако нето-масата на производот што се пушта 

во промет во оригинално пакување не ја надмину-
ва масата од 50 е, декларацијата мора да ги содр-
жи само: називот на производот, фирмата, односно 
називот и седиштето на' производителот, односно на 
организацијата на здружен труд што го пакувала 
производот, нето-масата на производот и податоци-
те за конзервирањето и боењето ако е производот 
обоен, односно конзервиран. 

За производот за кој со овој правилник е опре-
делено да мора да има рок на употребата, декла-
рацијата од став 1 на овој член мора да содржи 
податок за датумот на производството и за рокот 
на употребата; 

Член 8 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, забрането е боење, засладување и ароматизира-
ни на производот са^вештачки средства, конзерви-
рање на производот со хемиски средства и зрачење 
со радиоактивни зраци, како и додавање на други 
хемиски средства на производите. 

Член 9 
Одредбите на Овој правилник се применуваат и 

на увезените производи, како и на производите на-
менети за извоз, ако за одделни производи со про-
пис не е определено поинаку. 

Член 10 
Производите мораат да се транспортираат и 

складираат под условите кои "обезбедуваат зачуву-
вање на нивниот квалитет. 

Член 11 
Ако со овој правилник не е поинаку определе-

но, неговите одредби се однесуваат на организа-
циите на здружен труд, на други правни лица ц 
граѓани, кои произведуваат и пуштаат во промет 
промзводи. 

II. РИБИ 

Член 12 
Рибата се пушта во промет според потеклото, 

видот и пецатурата. , 
Како пецатура, во смисла на став 1 од овој 

член, се смета бројот на рибите во еден килограм, 
или масата на риби изразена во килограми. 

Според потеклото, рибата се пушта во. промет 
како морска и слатководна. 

1. Морска риба 

Член 13 ^ 
Според видот, морската риба се. пушта во про-

мет под називот: 

1) ситна сина риба; , 
2) крупна сина риба; 
3) бела риба; 
4) ландовина; 
5̂  мешана морска риба. . 

Како морска риба, во смисла на овој правил-
ник, се сметаат и главоногите. 

/ Член 14 
Според пецатурата, ситната сина риба се пуш-

та во промет како ситна сина риба од I категорија, 
ситна сина риба од II категорија и ситна сина риба 
од III категорија, и тоа: 
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Вид на рибата I категорија II категорија III категорија 
парчг./kg napn./kg парч./kg 

1 2 $ 4 
— Инќун-бргљун (Engraulis encrasicholus) до 45 од 46 до 60 над 60 
— Игла (Belone belone) до 10 над 10 — 

Папалина (Glupea sprattus) до 80 од 81 до 100 над 100 
— Плавица-локарда (Scomber colias) до 12 од 13 до 22 над 22 
— Скуша (Scomber scomber) до 12 од 13 до 22 над 22 
— Сардела (Sardina pilchardus) до 36 од 37 до 45 над 45 

Шњур-шарун (Trachurus spp) ДО 12 од 13 до 22 над 22 

Во единица пакување на ситна сина риба може 
да има до 5% мешаница од други категории на ист 
вид или други видови ситна сина риба. 

Член 15 
Според пецатурата, групната сина риба се пу-

шта во прохмет како крупна сина риба од I катего-
рија и крупна сина риба од И категорија, и тоа: 

I категорија II категорија 
Вид на рибата во kg во kg 

1 2 3 
Гоф-орхан 
(Sericla dumerilli) -
ЈЈглун-сабијан 
(Xiphias gladius) 

• Лампуга 
(Coryphaena hippu-
rus) 

без оглед на 
масата 

над 10 

над 0,20 

до 10 

до 0,20 

Лица 
(Lichia amia) 
Луд 
(Euthynus 
tus) 

• Па л ами д а 
(Sarda ѕрр) 
Румбац (труп) 
(Auxis thazard) 

- Туна 
(Thunnus spp) 

над 1 до 1 

allettera- без оглед на 
масата 

над 1,5 до 1,5 
без оглед на 
масата 

до 30 над 30 

Член 16 
Според пеца турата, белата риба се пушта во 

промет како бела риба од I категорија, бела риба 
од II категорија и бела риба од III категорија, 

Вид на рибата v I категорија П категорија III категорија 
• во kg во kg ' во kg 

1 2 3 4 

Арбун-руменац (Pagellus -

erythrinus) над 0,25 kg над 0,15 до 0,25 kg од 0,08 до 0,15 kg 
Буква (Box boops) . , до 12 парч/kg од 13 до 22 парч/kg над 22 парч/kg 

— Гарун (Atherinidae) до 100 парч/kg над 100 парч/kg 
— Гира облица (Maena smaris) до 40 парч/kg над 40 парч/kg 
— Гура оштрулја (Ма ела chryselis) до 40 парч/kg над 40 парч/kg 
— Главоч (Gobiidae) над 0,15 kg до 0,15 kg 
— Кантар (Chantarus lineatus) над 0,20 kg над 0,10 до §,20 kg ДО ОДО kg 
«— Кањац и лирка (Serranus cabri-

11a и Serranus scribe) над 0,20 kg t над ОДО до 0,20 kg ДО ОДО kg 
— Коњ (Corvina nigra) без оглед на масата 
— Кирња (Epinephelus Caninus) над 0,50 kg до 0,50 kg 
— Ковач ((Zeus faber) над 0,40 kg над ОДО до 0,40 kg 
—- Крб (Sciena umbra i Umbrina 

cirrosa) над 5 kg 1 над 1 д а б kg ДО 1 kg 
— Ластавица-кокот (Triglidae) над 0,50 kg над 0,15 до 0,50 kg ДО 0,15 kg 
— Листови (Soleidae) над 0,20 kg над ОДО до 0,20 kg ДО ОДО kg 
— Ловрата (Sparus auratusO над 0,25 kg над 0,15 до 0,25 kg ДО •Д5 kg 

Лубина (Dicentratchus labrax) над 0,25 kg над 0,15 до 0,25 kg ДО 0Д5 kg 
— Модрак (Maena maena) без оглед на масата 
— Мурина (Muraena spp) * без оглед на масата 
— Облиш (илат) (Scophtalmus spp) над 1 kg ДО 1 kg 
— Ослиќ (Gadidae) над 0,25 kg над ОД 5 до 0,25 kg ДО 0Д5 kg 
— Овчица (Pagelus mormyrus) над 0,20 kg - над ОДО до 0,20 kg до ОДО kg 
— Пагар (Pagrus pagrus) i . , над 0,25 kg ( . , , i над 0,15 до 0,25 kg до 0,15 kg 
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V 

Петок, 21 декември 1971 

1 Член 19 
Како мешана морска риба (шкрпундо, бродет, 

прилов за јадење), во смисла на овој правилник, се 
смета мешаница од ситна сина риба, бела риба, 
ландовина. глаеоноги и ситни ракови кои во поглед 
на пецатурата не ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој правилник за тие видови риба, однос-
но ракови. 

Член 20 
Морската риба која се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да има мирис на свежа риба; 
2) очите да и бидат бистри и полни; 
3) жабрите да се влажни. На ситната сина риба 

можат на жабриниот поклопец да се појават црве-
ни рабови; 

4) кожата да е влажна и да има боја својстве-
на за односниот вид риба. Кожата на рибата со 
тенка кожа (ситна сина риба, уготица и сл.) на 
притисок со прсти лесно пука на стомачниот дел; 

5) количината на лигата за лигава риба да биде 
^значителна и со нешто поретка компетенција, и 
лигата да е претежно рамномерно распоредена по 
површината на рибата; 

6) месото да е цврсто и вдлабнатината на мес-
тото настанато под притисок на прети да исчез-
нува; 

7) месото на пресек да има боја својствена за 
односниот вид риба; ^ 

8) кожата на мевот да е неоштетена и сјајна; 
9) аналниот отвор да е стиснат. ^ 

Член 21 
Кахо бодена морска риба, во смисла на овој 

Правилник, се смета морската риба на, која при 
убод не и се повредени желудникот и цревата, ни-
ту се предизвикани поголеми оштетувања на тки-
вото. 4 ^ 

Член 22 
Ситна сина риба и мешана /морска риба се пуш-

таат во промет со утробата. 
Крупна сина риба се пушта во промет беЅ утро-

бата. 
По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, со утробата можат да се пуштат, во промет 
лампуга, луц, паламида и румбац со маса до 4 к^' 
по парче, каксУи друга крупна сина риба која не-
посредно по уловот е длабоко замрзната без оглед 
на масата. 

Вела риба се пушта во промет со утробата, а 
пајакот без првата грбна перка. 

Ландовина се пушта во промет без утробата, а 
голуб, ража, волина и жутулја — и без опашниот 
дел 

По исклучок, ситна сина риба може да се пуш-
ти во промет без главата и утробата само ако е чи-
стена во контролирани услови. 

Член 23 
Главоногите кои се пуштаат во промет мораат 

да ги исполнуваат следш^те услови: 
- 1) да имаат мирис својствен за свежите главо-

ноги; 
2) кожата да е без лига, влажна, со својствена 

природна боја и пигментација; 
3) месото да е жилаво и цврсто; 
4) утробата да е без Знаци на распаѓање. 

2. Слатководна риба 

Член 24 
Според потеклото, слатководната риба се пушта 

во промет како слатководна риба од рибници и 
слатководна риба од отворени води. 

Член 25 
Слатководна риба од рибници се пушта во про-

мет без оглед на масата, ако тоа не е со некој друг 
пропис ограничено. 

Слатководна риба од рибници се пушта во про-
мет според видот, и тоа: 

1) калифорииска пастрмка (Salmo gairdneri iri-
deus); 

2) крап — гол, велелушпест и лушпест (Cypri-
nus carpio); 

3) бел амур (Ctenopharyngodon idella); 
4) бел толстолобик (Xyphthalmichtys molitrix); 
5) сив толстолобик (Aristrichtyu nobilis); 
6) сом (Silurus glanis): 
7) емуѓ (Stizostedion lucioperca); 
8) штука (Esox ludus); 
9) караш (Carassius); 
10) американско сомче (Ictalurus nebulosus); 
11) друга бела риба. 

Член 26 
Слатководна риба од отворени води се пушта 

во промет според видот, и тоа: 
1) пастрмка — салмонида (Salmo, Salmothymus, 

Salvelinus); 
2) есетра — аципенсерица (Huso et Acipenser); 

- 3) липлени — thymilida (Thymallus thumallus); 
4) јатула (Anguilla anguilla); 
5) смуѓ (Stizostedion Lucioperca et stizostedion 

volgense); 
6) сом (Silurus glanis); 
7) крап (Cyprinus carpio); 
8) штука (Esox lucius); 
9) ман,иќ (Lota lota); 

- IO) ,бел амур (Ctenopharyngodon idella); 
11) бел толстолобик (Hypophthalmichthys moli-

trix); 
12) сив толстолобик —1 arystrichthysnobilis (Ari-

strichthys nobilis); 
13) мешана бела. слатководна риба (деверика, 

мрена, караш, американско сомче и лињак); 
14) друга бела мешана слатководна риба; 
15) уклева — скоранца (Alburnus alburnus). 

Члеч 27 
Одредбите на член 20 од овој правилник важат 

и за слатково-дна та риба, со тоа што во времето на 
мрестење (од март до јуни) е забрането да се пушта 
во промет, мрена со икра. 

Пастрмка, есетра, сом, смуѓ, крап, бел амур, бел 
толстолобик можат да се пуштат во промет во де-
лови како спакувана конфекционипана риба, и 
тоа: 

1) риба без утроба и лушпите (исчистена vl 
егзентерирана риба); 

2) сурови отсечоци од риба; 
Ѕ) глатка од риба. 
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III. РАКОВИ, ШКОЛКАРИ И МОРСКИ ЕЖОВИ 

1. Ракова 
Член 28 

Според потеклото, раковите се пуштаат во про-
м.ет како морски ракови и слатководни ракови. 

Морските ракови се пуштаат во промет според 
видот и пецатурата, а слатководните ракови — са-
мо според видот, 

Како пецатура, во смисла на став 2 од овоЈ 
член, се смета масата на раковите изразена во ки-
лограми. 

Член 29 
Според пецатурата, морските ракови се пуштаат 

во промет како морски ракови од I категорија, мор-
ски ракови од II категорија и морски ракови од III 
категорија, и тоа: 

Вид на раковите I категорија И категорија l i l категорија 
во kg во kg во kg 

, , ' 
Хлап (Homarus gammarus) б е з о г л е д на м а с а т а 
Јастог (Palinurus elephas) б е з о г л е д н а м а с а т а 
Раковица (Маја squinado Marc), машки над 0,75 до 0.75 
Раковица (Маја squinado) женски над 0,40 до 0,40 
Козица (Penaeus spp) над 0,10 до ОДО 
Шкамп (Nephorops norvegicus) над ОДО до ОДО 
Богомолка (Mantis) над ОДО над 0,05 до 0,05 
Други сродни ракови (Scylarus, Cragon, Carcynus, Cancer, Dromia, Erip-
hia i dr,) б е з о г л е д н а м а с а т а 

Член 30 
Хлап, јастог, раковица и другите средни ракови 

се пуштаат во промет само живи или замрзнати, а 
козици и шкампи — во нежива состојба. 

Под називот замрзнати опашки на морски рако-
ви се пуштаат во промет замрзнати опаџши на хлап, 
јастог, козица и шкамп, 

Член 31 
Замрзнати морски ракови и замрзнати опашки 

на морски ракови кои се пуштаат во промет мораат 
по одмрзнувањето да ти исполнуваат следните ус-
лови: 

1) да имаат боја својствена за односниот вид 
ракови и со определен сјај; 

2) да имаат мирис потполно свеж и својствен 
за односниот вид ракови; 

3) црните дробови да се компактни и без знаци 
на распаѓање. 

Член 32 
Козицата и шкамгште што се пуштаат во про-

мет мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) Да се измиени и исчистени од тињата; 
2) да имаат црвенкаворозова боја, потполно 

свежа и јасна, својствена за односниот вид ракови; 
3) да имаат мирис својствен за козица, однос-

но шкамп; 
4) црните дробови и јајниците (ovarii) да им се 

компактни; 

5) местото^ на опашот да е цврсто залепено со 
черупката (дерматоекелетот); 

6) цревото да е со цврсти ѕидови и при извле-
кување да се кине на кое и да е место, освен кај 
аналниот отвор, 

Член 33 
Според видот, слатководните ракови се пуштаат?, 

во промет како речни ракови (Potamobius astacus, 
Potamobius torrentium) и мочуришни ракови (Pota-
mobius leptodactilos). 

Слатководните ракови се пуштаат во промет 
живи. 

2. Школкари 

Член 34 
Школкарите се пуштаат во промет според по-

теклото, видот и пецатурата, и тоа живи или за-
мрзнати. 

На замрзнување можат да се подлолгат само 
живи школкари. 

Како пецатура, во смисла на став I од овој 
член, се смета бројот на школкарите во еден ,ки-
лограм или должината на школкарите изразена 
во cm. 

Член 35 
Според пецатурата, школкарите се пуштаат во 

промет како школкари од I категорија, школка ри 
од И категорија, школкари од III категорија и 
школкари од IV категорија, и тоа: 

Вид на школкари 

— Каменица (Ostrea edulis) 

— Дагња (Му til us galloprovinci-
alis) 

— Прстац (datulja) 
(Lithodomus lithophagus) 

— Срчанка (Cardium spp) 
Куњка (Area noae) 

— Други сродни школкари 

8 до 12 
парч.'ќе 

над 7 с т 

над 6 с т 

К а т е г о р и ј а 
И III 

од 13 до 16 
парч./kg 

од 5 до 7 cm" 

од 17 до 20 
парч./kg 

од 3 до 5 cm 

до 6 с т 
без оглед на масата и големината 
без оглед на масата и големината 
без оглед на масата и големината 

IV 

над 20 
парч./ке 
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Член Зв 
г ШкоЛкарите што се пуштаат во промет мораат 
да ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат черупка очистена од обраснатсста и 
цечистотиите; 

2) рабовите на черупката да се неоштетени; 
3) черупката на допир потполно да се затвора; 
4) течната содржина на школката да е бистра. 

3. Морски ежови 

Член 37 
За човечка храна може да се пушта во промет 

fcaMO хридинаст јежинац (Paracenttrotus lividus). 

Член 38 
Хридинастиот јежинац може да се пушта во 

Промет само жив и неоштетен. 
Според пецатурата, хридинастиот јелшнац се 

пушта во промет како хридинаст јежинац од I ка-
тегорија, ако во еден килограм има до 20 парчиња, 
и како хридинаст јежинац од II категорија — ако 
во еден килограм има над 20 парчиња. 

IV. ЖАБИ, ЖЕЛКИ И ПОЛЖАВИ 

1. Жаби 
Член 39 

За човечка храна можат да се пуштаат во про-
лет само жабини краци од зелена жаба (Rana escu-
lenta) и мали костенливи хрженици (Rana tempraria), 
и тоа свежи или замрзнати, чија кожа е претходно 
симната. 

Во промет можат да се пуштаат живи жаби со 
маса од 30 до 100 g по парче. 

2. Желни 
Член 40 

За човечка храна можат да се пуштаат во про-
мет само грчка чанчара (Testuda gracea), европска 
желка (Етуѕ Eu гореа Gray) од рибници, бари и мо-
чуришта и морска желка (Emys obicularis). 

3. Полжави 

Член 41 
За човечка храна можат да се пуштаат во про-

мет само морски полжави — пузлатка (Haliotis spp), 
волак (Murex spp), угрц (Trochus, spp), прилепак 
(Ра folija spp) U копнени полжави — голем лозтарак 

.(Holi pomati а), живичен полжав (Helix nemoralis) и 
Градинарски полжав (Helix hortensis) и други сродни 
полжави. 

Полжавите можат да се пуштаат во промет живи 
и со неоштетена куќичка, како месо од полжав. 
Поплавите можат да се пуштаат во промет и како 
месо од полжав преварено и дополнително замрз-
нато. 

V. ЗАМРЗНАТА РИБА 

Член 42 
Како замрзната риба, во смисла на овој пра-

вилник, се смета морска риба и слатководна риба 

коза по уловот жива или нежива се подложува на 
замрзнување и складирање ца температура не по-
висока од — 180С. 

Член 43 
На замрзување може да се подложи риба со или 

без главата, со или без утробата, изрежена во де-
лови, со или без коски, со или без кожа, поединечно 
или ро блок. 

Замрзната риба може пред складирањето да се 
глазира. Глазирањето на замрзнатата риба се врши 
по соодветна технолошка постапка со вода која хи-
гиенски е исправна. 

Замрзнатата риба која се пушта во промет по 
одмрзнувањето мора да ги исполнува следните ус-
лови: 

1) да нема туѓ мирис ниту мирис на запаленост; 
2) на жабриниот поклопец на ситна сина риба 

да не се појавуваат црвени рабови во поголема мера; 
3) кожата да е неоштетена и со метален сјај; 
4) месото да не покажува во поголема мера зна-

ци на сушење (дехидрација); 
5) по пробното варење месото да има пријатен 

мирис и вкус, претежно цврста компетенција, и 
да е во бела, односно светлорозова до мрка боја, 
зависно од видот на рибата. 

Член 44 
Забрането е одмрзнатата риба повторно да се 

замрзнува освен во основните организации на здру-
жен труд кои се занимаваат со доработка и прера-
ботка на риба. 

VI. ПРОИЗВОДИ ОД РИБА ^ „ Ј 

Член 45 
Како производи од риба, во смисла на овој пра-

вилник, се сметаат: 
1) рибини конзерви; 
2) рибини полуконзерви; 
3) замрзнати производи од риба; 
4) други производи од риба. 

Член 46 
За производство на производи од риба може да 

се употреби само риба која во поглед на квалитетот 
ги изполнува условите предвидени со одредбите на 
овој правилник. 

За производство на рибини конзерви и полу-
конзерви е забрането да се употребуваат глави, очи, 
жабри, перки и утроби на риби, освен во случаите 
предвидени со овој правилник, 

Во производството на рибини конзерви можат да 
се употребуваат: кујнска сол, мирудин и нивни 
екстракт^, со тоа што нивната употреба не мора да 
се декларира. 

Во производството на рибини конзерви како до-
датни состојки можат да се употребуваат: масло, 
Сос, саламура, вино, зеленчук, овошје, жита (ориз, 
излупен јачмен, хмељ и сл.), соино брашно, соин 
гриз и структурни растителни протеини во дехи-
дрирана состојба, што мора да се декларира. 

Во производството на рибини конзерви можат 
' да се употребуваат адитиви^ како што се: натриум 

глута?.?ат, хидролизати 'на растителни белтачини, 
емулгатори (натриум казеинат и соодветни препа-
рати на млекото и белтачините на сој ата) и сред-
ства за врзување, што мора да се декларира. 
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Член 47 
При производството на производи од риба мо-

же да се употребува рафинирано масло од расти-
телно потекло, како и од растителна и животин-
ска маст. Нерафинирано масло од I квалитет може 
да се употреби само ако се декларира. 

Ако за производите од риба е употребена ме-
шаница на рафииирано семенско масло со рафини-
ра но маслиново масло, податокот за тоа мора да се 
внесе во декларацијата. 

При производството на производи од риба мо-
же да се употребува масло ароматизирани со мир-
удин или со екстракти на вода и мирудин 

Маслото во производите - од риба, кои се пуш-
таат во промет како рибиии конзерви во масло, 
мора да има. во зависност од видот на рибина га 
конзерва, соодветна пропустливост на светлоста 
изразена во проценти, а мерена во филтрира на 
состојба при филтер со зелена боја на бранова 
должина на светлоста од 520 милимикрони. 

а) Рибини конзерви 

Член 48 
Рибините конзерви се производи од риба до-

биени со преработка ^а одделни видови риба по 
соодветна технолошка постапка. 

Технолошката постапка од став 1 на овој член 
опфаќа топлотна преработка (стерилизација) на 
рибата пакувана во херметички затворени садови 
при температура од најмалку 100оС. 

Според потеклото на рибата, рибините конзер-
ви се пуштаат во промет како конзерви од морска 
риба и конзерви од слатководна риба. 

Член 49 
При производството на рибини конзерви може 

да се употребува сос добиен од: аспик, концентрат 
на домати, оцет, вино, брашно, шеќер, пире од ја-
болко, пиперки, моркови или друг зеленчук, разни 
мирудин и масло. 

Сосот од став 1 на овој член мора да има хо-
могена коегзистенција, со боја, мирис и вкус свој-
ствени на суровините од кои е произведен и рам-
номерно измешан со рибата. 

Маслото на неемулгиран сос може да биде из-
двоено Маслото на емулгиран сос може да биде 
издвоено само 'во ситни капки Бојата на емулги-
раниот сос може да биде нешто посветла од бојата 
на суровината од кој а . е произведен сосот. 

Член 50 
При производството на рибини конзерви како 

налив може да се употребува саламура со 8% 
кујнска сол (МаС1). На саламурата може да и се до-
даде и помала количина мирудин. 

Член 51 
Во производството на рибини конзерви може 

да се употребува овошје, зеленчук, печурки и жи-
та (хељда, просо, ориз, излупен јачмен и сл.). 

Ако на рибините конзерви им се додава ово-
шје и зеленчук како додаток, количината на ово-
шјето и зеленчукот не смее да биде поголема од 
100/о во однос на нето-масата на конзервата. 

Член 52. 
Месото на рибата во рибините конзерви мора 

да има боја. вкус, мирис и други својства специ-
фични за рибата, односно за суровините од кои се 
произведени. 

Бојата на кожичката и месото на рибата еО 
рибините конзерви кои се пуштаат во промет со 
додаток на сос, зависи и од бојата на сосот. 

1. Конзерви од морски риби 

Член 53 
Како конзерви од морска риба, -во смисла на 

овој правилник, се сметаат конзервите од ситна 
сина риба, конзервите од крупна сина риба. кон-
зервите од друга морска риба и мешаните конзер-
ви од морска риба со зеленчук, овошје, печурки и 
сл. и риби вите наштети. 

1) Конзерви од ситна сина риба ' 

Член 54 
Според видот на рибата, конзервите од ситка 

сина риба се пуштаат во промет како садини, 
конзерви од папалина, конзерви од ииќун, конзер-
ви од скуши. конзерви од мешаница на ситна сина 
риба и конзерви од парченца, отсечоци м иситне-
ти ронки од ситна сина риба. 

Член 55 
Конзервите од ситна сина риба што се пуш^ 

таат во промет мораат да ги исполнуваат следни-
те услови: 

1) да содржат најмалку 7.0% риба во однос на 
нето-масата на конзервата, освен конзервите вд 
сос кои можат да содржат најмалку 60% риба во 
однос на нето-масата на конзервата; 

2) коските на рибата да се меки и лесно да 
се ронат под прстите; 

3) месото од рибата да не содржи повеќе од 3% 
сол; 

4) рибата, по правило, да е уредно наредена 
наизменично врат-опашка полукосо со тоа што 
можат да бидат бочно, со стомакот или грбот свр-
тени кон отворот, така што конзервата да е рамно-
мерно пополнета; 

5) да ги исполнуваат и другите посебни услови 
пропишани со овој правилник за одделен вид кон-
зерви. -

С а р д и и и 

Член 56 
Сардини се конзерви добиени со преработка на 

сардели со додаток на масло, сос или саламура. 
Според видот на додатокот, сардините се пуш-

таат во промет како сардиии во масло, сардини во 
сос и сардини во саламура. 

Според квалитетот,^ ^ардините се пуштаат во 
промет како сардина од екстра квалитет и сар-
дина 

Член 57 
Сардините од екстра квалитет што се пуштаат 

во промет мораат да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1) сарделите да се наредени уредно, наизме-
нично врат-опашка, прилепени една до друга; 

2) вратот и опашката на сарделите да се сече-
ни потполно рамно; 

3) утробата на сарделата да е отстранета; 
4) сарделите да се со уедначена големина; 
5) кожичката на сарделата да е со сјајна све-

тло-сребренеста боја, освен сарделите што се 
пуштаат во промет како сардини во сос, кожичка-
та на сарделите што се во горниот ред да е пот-
полно цела, додека кожичката на сарделите што 
сево долниот ред може да биде испукана најмногу 
кај 20% сардели, но не на стомачниот дел; 
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Според постапката на преработка, конзервите 
од димени папалини се пуштаат во промет како 
конзерви од благо тоцло димени па падини во мас-
ло или сос и конзерви од многу топло димени па-
палини во масло или сос. 

При редењето, поголемите папалини се редат 
по должина (1опѕ раск), а помалите попречно (сгоѕѕ 
раск).^ 

Член 62 
Конзервите од благо топло лимени папалини 

во масло или сос што се пуштаат во промет мораат 
да ги исполнуваат следните услови: 

1) стомачниот дел да не е отворен кај позна-
чителен број папалини, со тоа што утробата не мо-
ра да биде отстранета; 

2) кожичката на папалините да е со светло^ 
сребренеста до мрка боја со светложолта до мрка 
нијанса, освен пападините во сос; 

3) месото на папалините да е со светла до жол-
теникаво-мрка боја, освен папалините во сос, месо-
то да има мирис на димена риба и да не е дрвене^ 
сто. може да биде со потврда компетенција; 

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат 
во промет како конзерви од благо топло дименч 
папалини во масло, да нема повеќе од 10% вода во 

. однос на нето-масата на конзервата, и маслото да 
е бистро со пропустливост на светлина најмалку 
од 25%. 

/ Член 63 
Конзервите од многу топло лимени папалини 

во масло или сос што се пуштаат во промет мораат 
да ги исполнуваат, следните услови: 

1) стомачниот дел да не е отворен кај позначи-
телен број папалини, со тоа што утро,бата не мора 
да биде отстранета; 

2) ,кожичката на папалините да е со темноко-
стенлива боја или сребренесто-мрка; 

3) месото на папа липите да е со мрка боја, со 
цврста компетенција но не и дрвенесто; 

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат 
во промет како конзерви од многу топло лимени 
папа дини во магло, да нема повеќе од 10% вода во 
однос на нето-масата на конзервата и маслото да е 
бистро со пропустливост' на светлина најмалку од 
25%. 

К о н з е р в и од и н ќ у н и 

Член 64 
Конзерви од инќуни се конзерви произведени 

со преработка на инќуни со додаток на масло, сос 
или саламура. 

Според видот на додатокот, конзервите од ин-
Кун се пуштаат во промет како конзерви од инќун 
во масло, конзерви од инќун во сос и конзерви од 
инќун во саламура. 

Член 65 
Конзервите од инќун што се пуштаат во про-

мет мораат ла ги исполнуваат следните услови: 
1) главите и опашките да се отсечени или опа-

шките да не се отсечени кај инќуните од пецатура 
еад 45 парч/к^; 

2) кај повеќето инќуни утробата да е отстра-
нета при дозволено присуство на остатоци од цре-
ва: 

3) кожичката на инќуните да е со карактерис-
тична боја, која може, ла има костенлива нијанса 
и може да биде испукана и делумно симната; 
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4) месото од инќунот да е со светла боја со 
тоа што до коската, може да биде розово и месото 
да е со цврста компетенција, а се дозволува и 
умерено горчлив вкус специфичен за инќунот; 

5) во маслото, кај конзервите што се пуштаат 
во промет како конзерви од инќун во масло да не-
ма повеќе од 10% вода во нето-масата на конзер-
вата и маслото да е бистро со пропустливост на 
светлина најмалку од 3"0%. 

К о н з е р в и од с к у ш и 

Член 66 
Конзерви од скуши се конзерви произведени со 

преработка пна скуши или плавица (локарда) со до-
даток на масло, сос или саламура. 

Според видот на додатокот и според начинот 
на преработката, конзервите од скуши се пуштаат 
во промет како конзерви од скуши во масло, сос 
Или саламура, конзерви од скушички во масло, 
сос или саламура, конзерви од филети на скуша 
во масло, вино, сос или саламура и конзерви од 
филети на скуши со кожа во масло, вино или сос. 

Член 67 
Конзервите од скуши во масло, сос или сала-

мура што се пуштаат во промет мораат да ги ис-
полнуваат следните услови: 

1) скушите да се цели, попречно сечени или 
полутките наредени наизменично врат-опашка; 

2) главата и опашката да се сечени рамно и 
скушите да немаат поголеми остатоци од црева; 

3) месото -на скушите да е со бела до жолте-
никава боја, освен на скушите што се пуштаат во 
промет во сос, со тоа што кон коската може да биде 
црвеникаво, да е со цврста компетенција и да не 
е суво: 

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат 
во промет како конзерви од скуши во масло, да 
нема повеќе од 10% вода во однос на нето-масата 
на конзервата и маслото да е бистро со пропустли-
вост на светлина од најмалку 40%. 

Член 68 
Конзервите од скушички во масло, сос или са-

ламура се конзерви произведени со преработка на 
скуши или локарди со големина над 25 парч/к^, 

Конзервите од скушички во масло, сос или са-
ламура што -се пуштаат во промет мораат да ги ис-
полнуваат условите од член 67 на овој правилник. 

Член 
Кпнзервите од филети на скуши во масло, ви-

но, сос или саламура се конзерви произведени со 
преработка на скуши или плавици (локарди) кај 
кои месото по отстранувањето на главата, утроба-
та, кожата и коските е сечено во филети, приб-
лижни се должината на лименката. Се дозволува 
филетите да бидат составени од два дела. 

Член 70 
Конзерките од филети на скуши во масло, ви-

но, сос или саламура што се пуштаат во промет 
мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) филетите да се наредени по должината на ли-
менката; 

2) во маслото или виното да нема во значител-
на мера ронки од месо или, кожа, ниту талог од 
часиоени белтачини; 

3) месото да е со бела до светложолтеникава 
боја, со мека компетенција; 

4) да содржи само рафинирано маслиново мас-
ло или семенско масло со тоа што во маслото да не-

ма повеќе од 6% вода во однос на нето-масата на 
конзервата и да е бистро со пропустливост на све-
тлина од најмалку 53%, 

Во конзервите. од филети на скуши не е за-
должително отстранувањето на црното месо. 

Член 71 
. Конзервите од филети на скуши со кожа во 

масло, вино или сос што се пуштаат во промет мо-
раат да ги исполнуваат следните услови: 

1) филетите да се наредени по должината ма 
лименката; 

2) во маслото или виното или во сосот да мо-
жат да се најдат помали количества парченца ме-
со или кожа, но да нема талог од засирени белта-
чини; ' 

3) месото да е со бела до светложолтеникака 
боја и со мека компетенција; 

4) да содржат само рафинирано масло или се-
менско масло, со тоа што во маслото да нема пове-
ќе од 10% вола во однос на нето-масата на комерц 
вата и да е бистро со пропустливост на светли-
на од најмалку 40%. 

К о н з е р в и од м е ш а н и ц а н а с и т н а 
с и н а р и б а 

Член 72 
Под конзерви од мешаница на ситна сина ри-

ба се подразбираат конзерви произведени од ме-
шаница на инќуни, сардели и папалини во масло, 
сос или саламура. 

Конзервите од мешаница на ситна сина риба! 
што се пуштаат во промет мораат да ги исполну-
ваат условите од член 65 на Фвој правилник. 

Член 73 
Конзервите од мешаница на ситна сина риба 

се пуштаат во промет како конзерви од мешаница 
на ситна сина риба во масло, сос или саламура. 

К о н з е р в и од п а р ч е н ц а , ( Г т с е ч о ц и и 
и с и т н е т и р о н к и с и т н а с и н а р и б а 

Член 74 
Конзерви од парченца, отсечоци и иситнети 

ронки од ситка сина риба се конзерви произведени 
со преработка на месестите делови на ситната си-
на риба. 

Како парченца од ситна сина риба се сметаат ме-
сените делови на ситната сина риба кај кои е за-
чувана структурата на ткивото, а можат да содр-
жат и остатоци од1 кожа и,коски. 

Како отсечоци од ситна сина риба се сметаат 
парчиња ситна сина риба сечени со напречен р^з 
во правецот на влакното на мускулот, а можат да 
содржат коска и кожа. 

Како иситнети ронки се сметаат месестите де-
лови на ситната сина риба кај која не е зачувана 
структурата на ткивото. 

Член 75 
Според видот на додатокот, конзервите од пар-

ченца, отсечоци и иситнети ренки ситна сина ри-
ба се пуштаат во промет како конзерви од пар^ 
ченца. отсечоци и иситнети ронки ситна сина риба 
во масло, сос или саламура. 

Член 76 ' ! 
Кснзервите од парченца, отсечопи и иситнети 

ронки ситна сина риба што се пуштаат во промет 
мораат да ги исполнуваат следните-услови: 
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1) месото на парченцата, отсечоците и иситне-
тите ронки од с и т а сина риба да е со бела до жол-
теникава боја. односно со бела до пепелеста боја, 
освен кај парченцата и сит пети ронки и отсечоци 
од ситна сила риба што се пуштаат во промет во 
сос; 

2) црното месо од парченцата, отсечоците и 
иситнетите ронки ситна сина риба не е' задолжи-
телно да се одстранува; 

3) месото да е со цврста компетенција освен 
при иситнетите ронки; 

5) маслото да не соджи повеќе од 10% вода во 
однос на нето-масата на конзервата и да е бистро 
со пропустливост на светлина од најмалку 50%. 

2) Конзерви од крупна сина риба 

Член 77 
Под конзерви од крупна сина риба, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат производите 
добиени од" крупна сина риба. 

Конзервите од крупна сина риба се пуштаат 
во промет под називот конзерви од туна. 

Член 78 
Спрема начинот на преработката, конзервите 

од туна се пуштаат во промет како конзерви од фи-
лети на туна, конзерви од парчиња на туна, кон-
зерви од парченца на туна. 

Член 79 
Конзервите од туна што се пуштаат во промет 

Мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да не содржат помалку од 70% обработено 

чисто месо, без коски, кожа, утроба, црно месо, 
жабри,, перки и други делови од риба што не се 
јадат, освен конзерви од тун во сос што не можат 
да содржат помалку од 60% месо; 

2) месото на рибата, освен туната во саламу-
ра, да не содржи повеќе од 3,5% сол; 

3) да ги исполнуваат и другите посебни услови 
ћропишани со овој правилник за одделни видови 
конзерви. 

К о н з е р в и од ф и л е т и н а т у н а 

Член 80 
% Конзерви од филети на туна се конзерви прои-

зведени со преработка на месо од крупна сина ри-
ба, сечени во правецот на мускулните сегменти. 

Според видот на додатокот, конзервите од фи-
лети на туна се пуштаат во промет како конзерви 
од филети на туна во масло, и како конзерви од 
филети на туна во сос. 

Член 81 
Конзервите од филети на туна што се пуш-

таат во промет мораат да ги исполнуваат следни^ 
те услови: 

1) филетите да се наредени во еден или во по-
веќе редови, со тоа што да не смеат да бидат по-
куси од должината на лименката за повеќе од 
7 ш т ; 

2) 'ако филетите се редени во повеќе редови, 
во долните редови можат да бидат споени или ис-
кршени; 

3) филетите од едната страва се сечени 
рамно; 

4) во случај филетите да се редат во кутија 
само во едег? ред, едната половина од филетите 
може да биде во два дела; 

5) месото да е со бела или со светлорозова до 
.црвено-костенлива боја, освен филетите што се 
пуштаат во промет како конзерви од филети на 
туна во сос, месото да не е со жилава конзистен-

ција и да не се распаѓа; 

6) во маслото на конзервите што се пуштаат во 
промет како филети од туна во масло да нема по-
веќе од 6% вода и маслото да е бистро со пропус-
тливост на светлина од најмалку 65%. 

К о н з е р в и од п а р ч и њ а н а т у н а 
Член 82 

Конзерви од парчиња на туна (ѕоМ раск) се 
конзерви добиени со преработка на крупна сина 
риба сечена напречно од мускулните сегменти. 

Според видот на додатокот, конзервите од пар-
чиња на туна се пуштаат во промет како конзерви 
од парчиња на туна во масло, конзерви од пар-, 
чиња на туна во сос и конзерви од парчиња на ту-
на во саламура. 

Член 83 
Конзервите од парчиња на туна што се пуш-

таат во промет мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) напречниот рез на парчето да е рамен; 
2) парчињата месо во лименките со нето-маса 

до 200 е да се наредени во еден ред, а во лименки-
те,со нето - маса над 200 е во два или во повеќе 
реда, со тоа што височината на парчето на месото 
во лименката до 200 ѕ може да биде најмногу 1 с т 
пониско од височината на лименката, а во пого-
лемите лименки најмногу 2 ст , како и разликата 
во височината на одделни парчиња месо не смее 
да биде поголема од 0,5 с т ; 

3) месото да е со бела, светло-розова до кос-
тенлив о-црвена боја, освен парчињата што се пуш-
таат во промет како конзерви од парчиња на туна 
во сос и месото да е со цврста конзистенција, но 
не Суво; 

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат 
во промет како парчиња од туна во масло да нема 
повеќе од 6% вода во однос на нето-масата на ксад-
зервата и маслото да е бистро со пропусти л ивост 
на светлина од најмалку 50%. 

Заради пополнување на просторот меѓу оддел-
ни парчиња месо, можат да се употребат до 25% 
ситни ронки месо при рачно полнење, односно 2% 
при машинско полнење, со тоа што ронките да не 
смеат да бидат во горниот ред. 

К о н з е р в и о д п а р ч е н ц а н а т у н а 
Член 84 

Како конзерви од парченца на туна, во смис-
ла на овој правилник, се сметаат конзерви произ-
ведени со преработка на месестите делови преоста-
нати по сечењето на туната. 

Како парченца на туна, во смисла на овој пра-
вилник, се сметаат месестите делови од белото ме-
со на туната, што во поголем дел ја имаат сочу-
вано структурата на ткивото. 

Член 85 
Според видот на додатокот, конзервите од пар-

ченца туна се пуштаат во промет како конзерви 
од парченца во масло, сос или саламура. 

Член 86 
Конзервите од парченца на туна што се пуш--

таат во промет мораат да ги исполнуваат следни-
те услови: 

1) парченцата на туна да се со бела или со 
светлорозова до црвено-костенлива боја/ освен 
парченцата на туна во сос; 

2) месото да е со цврста компетенција; 
3) во маслото, кај конзервите што се пуштаат 

во промет како . конзерви од парченца на туна во 
масло, не смее да има повеќе од 6% вода во однос 
на нето-масата на конзервата и маслото да е би-
стро со пропустливост на светлина од најмалку 
50%. 
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3) Конзерви од друга морска риба 

Член 87 
Како конзерви од друга морска риба, во смис-

ла на овој правилник, се сметаат конзерви од ги-
рици, конзерви од букви, конзерви од шњури, кон-
зерви од уготици, конзерви од иглици, конзерви 
од друга бела морска риба и конзерви од главо-
ноги. 

Член 88 
Конзерв,и од гирици, конзерви од букви, кон-

зерви од шњури, конзерви од уготици и конзерви 
од иглици, се конзерви произведени со преработка 
на гирици, букви, шњури, уготици и иглици, со 
додаток на масло или на сос. Тие конзерви можат 
да се пуштаат во промет под називот манула или 
на еден од тие видови риби. 

Според видот на додатоците, конзервите од 
став I на овој член се пуштаат во промет како 
конзерви од гирици во масло или сос, конзерви од 
букви во масло или сос, конзерви од шњури во 
масло или сос конзерви од уготици во масло или 
сос и конзерви од иглиици во масло или сос, однос-
но како конзерви од манули во масло или сос. 

Член 89 
Конзервите од член 88 на овој правилник што 

се пуштаат ве промет мораат да ги исполнуваат 
следните услови: 

1) да содржат најмалку 70% месо на риба во 
однос на нето-масата на конзервата, освен конзер-
вите во сос што не можат да содржат помалку од 
60% риба во однос на нето-масата на конзервата; 

2) месото на рибата да содржи најмногу 3%сол; 
3) месото на рибата да е со бела боја освен 

месото на гириците, буквите и шњурите што се 
пуштаат во промет како конзерви од гирици во 
сос, конзерви од букви во сос и конзерви од шњу-
ри во сос, со тоа што кон коската може да има 
малку розова боја во широчина до 2 мм, мерено 
на средината на рибата; 

4) да содржат само маслиново или семенско 
масло, со тоа што во маслото да нема повеќе од 
6 5%, вода во однос на нето-масата на конзервата 
и да е бистро со пропустливост на светлина од 
најмалку 30% 

Член 90 
Под конзерви од друга бела морска риба, се -

подразбираат конзерви изработени од бела морска 
риба (член 16) освен кбнзервите во член 88 од овој 
правилник. 

Члеа 91 
Според видот на додатоците, конзервите од 

друга бела морска риба се пуштаат во промет како 
конзерви од бела морска риба во масло конзерви 
од бела морска риба во сос. 

Конзервите од друга бела морска риба се пу-
штаат во промет под називот од оној вид риба од 
кој конзерпата е изработела (на пример конзерва 
од ослиќ). 

Член 92 
Конзервите од друга бела морска риба што се 

пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат след-
ните услови: 

1) месото на рибата да не содржи повеќе од 
3,5% сол; 

2) бојата на месото да е карактеристична за. 
видот на рибата од која' кснзервата се изработува; 

3) во конзервата рибата може да биде цела 
или сечена во парчиња; 

4) рибата може да има кожичка; 

5) да може да содржи крупни коски од кра-
лежницата на рибата; 

6) маслото во конзервата од белата морска 
риба да не содржи повеќе од 8% вода. Маслото 
мора да биде бистро и со пропустливост на свет-
лина од најмалку 50%. 

Член 93 
Под конзерви од главоноги, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат производи доби-
ени со преработка на месо од лигњи и други нивни 
сродници, исчистени од слузестиот слој и од де-
ловите што не се јадат, со додаток на масло или 
сос. 

Според видот на додатоците, конзервите оц 
главоноги се ' пуштаат во промет како конзерви 
од главоноги во масло или како конзерви од 
главоноги во сос. 

Конзервите од главоноги се пуштаат во про-
мет под називот на оној вид главоноги од кои 
конзервата е произведена. 

Член 94 
Конзервите од главоноги во масло и конзер-

вите од гЛавоноги во сос што се пуштаат во про-
мет мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) конзервите од главоноги во масло да 
содржат најмалку 70% месо во однос на нето-ма-

. сата на конзервата, а конзервите од главоноги 
во сос до содржат најмалку 60% месо во однос на 
нето-масата на конзервата; 

2) месото да е со бела или розова боја, освен 
месото на главоноги ипо се пуштаат во про-
мет како конзерви од главоноги во сос, месото 
де е со цврста компетенција, но не и жилаво и 
тврдо; 

3) маслото да нема повеќе од 5% вода во однос 
на нето-масата на конзервата и да е бистро со про-
пустливост на светлина од најмалку 50%. 

4) Конзерви од морска риба со зеленчук, 
овошје печурки или жита и рибини наштети 

Член 95 
Конзервите од морска риба со зеленчук, ово-

шје, печурки или жита се конзерви произведени 
со преработка на морска риба и зеленчук, овошје, 
ориз, печурки и сл., со додаток на масло или сос; 

Сосот што се користи како додаток може, ос-
вен масло, да содржи масти од животинско или 
од растително потекло „ 

Ако во производството на конзерви од морска 
риба со зеленчук, овошје, печурки или жита се 
употребува крупна сина риба, месото на рибата 
мора да биде без коски, кожа И црно месо, а ако 
се ,употребува ситна сина риба или бела риба, ме-
сото може да биде со кожа и. со коски. 

Член 96 
Според количеството на овошјето, зеленчукот, 

печзфките, оризот, хељдата, просото, излупениот, 
јачмен и сл., конзервите од морски риби со зелен-
чук, овошје, печурки или жита се пуштаат во про-
мет како: 

1) риба со зеленчук, овошје, печурки, ориз, 
хељда, просо и сл., ако содржат најмалку 50% ме-
со во однос на нето-масата на конзервата; 

2) зеленчук со риба, овошје со риба. печурки 
со риба, ориз со риба и сл., ако содржат 25 до 50% 
месо на риба во однос на нето-масата на конзер-
вата; 

3) рибина паштета од зеленчук и морска риба, 
ако содржи најмалку 25% мелено ,месо од морска 
риба во однос на нето-масата на корезервата; 

4) рибина паштета без зеленчук, со најмалку 
50% риба. 
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Член 97 
Конзерви од морска риба ЈСО зеленчук, овошје, 

печурки или жита што се ставаат во промет, М9-
раат да ги исполнуваат следните услови: 

1) конзистенцијата на зеленчукот, овошјето, 
печурките, односно житата да е цврста, но не и 
премногу тврда; 

2) месото да е со мека компетенција; 
3) да имаат пријатен мирис и вкус својствен 

на производите од кои се произведени. 

Член 98 
Рибина паштета од морска риба е производ 

добиен од ситна сина риба и делови што се јадат 
од друга морска риба, со додаток на маст од жи-
вотинско или од растително потекло и супа од 
варена риба. 

Во производството на рибина паштета може да 
се употреби до 20/о емулгатор (обраео млеко во 
прав,^ натриум казеинат и др.). 

Рибината паштета од морска риба со зеленчук 
е производ добиен како рибина паштета од став 1 
на овој член со додаток на концентриран сок од 
пат л инан (пире) и мелен зеленчук. 

Рибината паштета од зеленчук и морска риба 
и рибината паштета без зеленчук, што се пуштаат 
во промет, мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) да не содржат повеќе од 35% маснотии; 
2) да имаат мирис и вкус својствен на произ-

водите од кои се произведени; 
3) паштета од зеленчук и морска риба да со-

држи најмалку 250/о мелено месо од морска риба 
во однос на нето-масата на конзервата; 

4) содржината да е добро исотнета и поврза-
на во компактна целина;^ 

5) паштета што е без зеленчук да содржи нај-
малку 50% морска риба; 

6) површината на содржината да е рамна и 
без многу издвоени масти и масло; 

7) да е со карактеристична боја; 
Ѕ) да е со компетенција што се размачкува; 
Рибината паштета без зеленчук се пушта во 

промет под називот рибина паштета. 

2. Конзерви од слатководна риба 

Член 99 
Конзервите од слатководна риба се пуштаат 

промет како конзерви од уклеви, конзерви од ча-
ден крап. конзерви од чадена слатководна бела 
риба, конзерви од слатководна бела риба со зеле-
нучак, овошје, печурки или жита и рибини наш-
тети. 

Член 100 
Кснзервите од слатководна риба што се пуш-

таат во промет мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) да содржат најмалку 70% месо од риба во 
однос на нето-масата на к о м о р а т а , освен конзер-
вите во сос што можат да содржат најмалку 60% 
месо на риба во однос на нето-масата на конзер-
вата; 

2) да ги исполнуваат и другите посебни услови 
пропиша ни со овој правилник за 'одделни видови 
конзерви. 

К о н з е р в и од у к л е в и 
/ 

Член 101 
Конзервите од уклеви се пуштаат во промет ч 

како конзерви од уклеви и конзерви од чадени 
уклеви. 

Конзервите од уклеви се конзерви произведен!! 
со преработка на месо од уклеви, со додаток на 
масло или сос. 

Според видот на додатоците, конзер^ичг 
уклеви се пуштаат во промет како конзерви од 
уклеви во масло или сос и конзерви од чадени 
уклеви во масло или сос. 

Член 102 
Конзеррите од уклеви што се пуштаат во про-

мет мораат да ги исползуваат следните услови: 
1) уклевите да се наредени уредно, наизменич-

но врат-опашка; 
2) кожичката да е со сребренеста боја, односно 

со златно-костенлива - боја кај конзервите од ча-
дени уклеви, како и да може да биде испукана и 
делумно симната од сите уклеви; 

3) месото на уклевите да е сочно, со бела до 
бледорозова боја, освен кај чадените уклеви -што 
'се пуштаат во промет како конзерви од чадени 
уклеви во сос, со тоа кон коската да може да б̂ иде 
и розово: 

ч 4) маслото, кај конзервите што се пуштаат во 
промет како конзерви од уклеви во масло и кон-
зерви од чадени! уклеви во масло, да нема повеќе 
од 10% вода и. маслото да е бистро со пропустли-
во,ст на светлина од 50% за конзервите од уклеви, 
односно 30% за конзервите од чадени уклеви. 

К о н з е р в и од , ч а д е н к р а п 

Член 103 
Конзервите од чаден крап се конзерви произ-

ведени со преработка на месо од крап и толстоло-
бик, со додаток на масло или ;сос. 

Според видот на додатоците, когчзервите од 
чаден крап и то л сто л оби к се пуштаат во промет 
како конзерви од чаден крап во масло и конзерви 
од чаден крап во сос. 

Член 104 
Конзервите од чаден крап што се пуштаат во 

промет мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да се произведени од месо на крап; 
2) парчињата од кралот да се наредени така 

што кожата од парчињата да е свртена на истата 
страна; 

3) напречните резови на парчињата на крапот 
да се рамни, а ако парчињата се сечени пред ча-
деното може да има најмногу 25% парчиња со 
нерамни напречни резови; 

4) кожата на парчињата на кралот да е неош-
тетена, да е со златно-мока боја, со тоа што повр-
шината врз која се наоѓа коската може да биде 
незначително оштетена; страните на резовите да се 
со боја на месото, освен кај чадениот крап што се 
пушта во промет како конзерва од чаден крап во 
сос; да немаат темни дамки од засирена белтачина 
или од остатоци на недоволно исчистена утроба; 

5) парчињата од кралот да имаат должина 
приближна на должината на лименката, да не се 
потесни од 10 т т и потенки од 3 т т , односно ако 
се без кожа и надолжно сечени пред чаденото да 
не се по дебел и од 15 т ш ; 

6) во маслото да нема ронки од месо или од 
кожа во значителна мера, со тоа што на површ-
нината да може да ги. има само во траги; 

7) месото да е сочно, односно да не е дрвенесто 
ниту премногу меко; 

8) 'парчињата на кралот да имаат мирис и 
вкус својствен на ^чадена слатководна риба со тоа 
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што парчињата од конзервата што се складирани 
до 2 месеци можат да имаат мирис и на тиња, ка-
ко и да содржат најмногу 1,25% сол; 

9) маслото, кај коизервите што се пуштаат во 
промет како конзерви од чаден крап во масло, да 
нема повеќе од 10% вода и маслото да е бистро ^о 
пропустливост на светлина од најмалку 30%. 

К о н з е р в и од ч а д е н а с л а т к о в д н а б е л а 
р и б а 

Член 105 
Конзервите од чадена слатководна бела риђа 

се конзерви произведени со преработка на месо од 
пастрмка, деверика, црвеноперка, мрена, буцов, 
клен., караш и скобел, со додаток на масло или сос. 

Според видот на податоците, конзервите од ча-
дена слатководна бела риба се пуштаат во промет 
како конзерви од чадена слатководна бела риба 
во масло и конзерви од чадена слатководна бела 
риба во сос. 

Член 106 
Конзервите од чадена слатководна бела риба 

што се пуштаат во промет мораат да ги исполну-
ваат условите пропишани во член 104 од овој пра-
вилник за конзерви од чаден крап. 

К о н з е р в и о д с л а т к о в о д н а б е л а р и б а 
со з е л е н ч у к , о в о ш ј е , п е ч у р к и и л и 

ж и т а и р и б и н и п а ш т е т и 

Член 107 
Конзерви од слатководна бела риба со зелен-

чук, овошје, печурки или жита се конзерви про-
изведени со преработка на месб од слатководна 
бела риба и овошје, зеленчук, печурки. односно 
жита (ориз, хељда, просо, излупен јачмен и др.), со 
додаток на масло или сос. 

Конзервите од став 1 на овој член што се пуш-
таат во промет, мораат да ги исполнуваат условите 
пропишани во чл. бб и 97 од овој правилник. 

Член 103 
Рибина паштета од слатководна бела риба е 

производ добиен од варена слатководна бела риба 
со додаток на бела маст и масло од животинско 
или од растително потекло и супа од варена риба. 

Во производството на рибина паштета може да 
се употреби до 2% емулгатор Собрано млеко во прав 
или натриум казеинат и др.). 

Рибината паштета од слатководна бела риба со 
зеленчук е производ добиен како паштета од став 1 
на овој член со додаток на концентриран патлиџан 
(пире) и мелен зеленчук. 

Рибината паштета од слатководна бела риба без 
зеленчук се декларира како рибина паштета. 

6) Рибини полуконзерви 

Член 109 
Рибини полуконзерви се производи произведени 

со преработка на одделни видови риба спрема со-
одветна технолошка постапка, чијашто употребли-
вост не може да биде подолга од 13 месеци. 

Рибините полуконзерви се ставаат во херме-
тички затворени садови што се обработуваат со 
топлина при ,температура пониска од 100'С (паете-
ризирани рибени полукоизерви) или што содржат 
сол или оцет како средство за конзервирање (не-
пастеризирани рибини полуконзерви). 

На непастеризираните рибини полуконзерви 
што содржат како средство за конзервирање оцет 
или помалку од 10% сол во однос на нето-масата 
на производот, може да се додаде како конзерванс 
сорбинска киселина или натриум, односно калиум-
сорбат, сметан како сорбинска киселина, и Тоа нај-
многу 0,2% во однос на нето-масата на производот. 

Според потеклото на рибата, рибините полу-
конзерви се пуштаат во промет како полуконзерви 
од морска риба и полуконзерви од слатководна 
риба. 

Член 110 
При производството на рибини полуконзерви се 

применуваат условите пропишани во член 43 став 
1 и чл. 46 до 50 од овој правилник, со тоа што сала-
мурата може да содржи и до 40% оцет. 

1. Полуконзерви од морска риба 

Член 111 
Полуконзерви од морска риба се пуштаат во 

промет како маринади и производи од солена риба. 

Член 112 
Полуконзерви од морска риба што се пуштаат 

ЕО промет мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) да содржат најмалку 70% месо од риба, а ма-
рина дите најмалку 30% месо од риба во однос на 
нето-масата на полуконзервата, а полуконзерви со 
сос — најмалку 60% месо од риба; 

2) да ги исполнуваат и другите посебни услову 
пропишани со овој правилник за одделен вид полу-
конзерви. 

М а р и н а д и 

Член 113 
Маринадите се солено-кисели непастеризирани 

производи произведени по определена технолошка 
постапка, со додаток на зеленчук или без него, 
прелеани со саламура, оцетна киселина, со сос или 
масло. ' 

Според постапката на преработката, маринадите 
се пуштаат во промет како ладни маринади и 
пржени маринада 

Член 114 
Ладни маринади се производи произведени со 

преработка на свежа или солена риба во солено-
-кисела средина, со додаток ,на зеленчук и зачини, 
прелеани со саламура, оцетна киселина, сос или 
масло. 

Според видот на рибата од која се произведени 
и начинот на преработката, ладните маринади се 
пуштаат во промет како русли и други ладни ма-
ринада 

Член 115 
Русли се производи од ладно маринирани папа-

лини или сардели од помала големина, со додаток 
на кромид, зеленчук и зачини, прелеани со сала-
мура и оцетна киселина. 

Руелите што се пуштаат во ̂ промет мораат да ги 
исполнуваат следните услови: 
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1) рибите да се наредени во редови уредно и 
густо, така што меѓу редовите да се наоѓа слој се-
,чен зеленчук; 

2) кожата на рибата да е со сјајна еветлосре-
бренеста боја, ненабрчкана, несимната и да не е 
испукана на повеќе од 20% риба; 

3) месото на рибата да е со, бела боја и со 
цврста компетенција; 

4) да имаат ароматичен мирис на ферментиран 
Кромид, како и вкус својствен за ладно марини-
рана риба; 

5) да не содржат повеќе од 50% сечен кромид и 
друг зеленчук во однос на нето-масата на произ-
водот; 

6) саламурата за прелив да не содржи повеќе 
дд 6% сол и 3% оцетна киселина ,и да може слабо 
да опалесцира. 

Член 116 
За производство на други ладни маринада ва-

рени маринади и пржени маринада производителот 
е должен да донесе производителска специфика-
ција. 

П р о и з в о д и о д с о л е н а р и б а 

Член 117 
, Под производи од солена риба, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат полуконзерви до-
биени со преработка на солени инќуни или сардели, 
со додаток на масло, сос или саламура. 

Декларацијата за производи од солена риба 
Мора да содржи и упатство за начинот на склади-
рање и чување. 

Член 118 
Производите од солена риба се пуштаат во про-

мет како: пружени филети, виткани филети, исчис-
тена сардела во масло, сос или саламура, делумно 
исчистена сардела и делумно исчистен инќун во 
Масло, сос или саламура и сарделина паста. 

Член 119 
Пружени филети и виткани филети се полукон-

зерви произведени со преработка на месо од Солени 
инќуни или сардели, со додаток на масло, сос или 
саламура. 

Според видот на додатокот, пружените филети 
и витканите филети се пуштаат во промет како 
пружени филети во масло, сос или саламура и вит-
кани филети во масло, сос или саламура. 

Член 120 
Пружените филети што се пуштаат во промет 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) филетите да се наредени уредно и густо, и тоа 

ред врз ред во помали садови, односно накрсно во 
поголеми садови; 

2) месото да е исчисено од коските на р'бетот 
и од поголемиот дел на кожата, месото да е со ро-
зово-костенлива боја, а кај помалку зрелите риби 
со бледо до жолто-розова боја, освен кај пружените 
филети во сос, со тоа што филетите на инќунот 
можат преку средината да имаат надолжна линија 
со костенлива боја, филетите на притисок на прсти-
те да не се распаѓаат и да не содржат повеќе од 
20% сол; 

3) да содржат само рафинирано маслиново 
масло или семенско масло со пропустливост на 
светлина од најмалку 65%. 

Член 121 
Витканите ,филети од инќун или од сардела 

што се пуштаат во промет мораат да ги исполну-
ваат следните услови: ^ 

1) филетите да се виткани така што на едната 
страна од спиралата да се направи вдлабнатина за 
пупката од капар или за парченце црвена пиперка, 
освен за витканите филети во сос; 

2) филетите да се наредени уредно, со пупка 
од капар или со парченце црвена пиперка свртени 
кон отворот на садот, со тоа што филетите паку-
вани во садови' со поголеми димензии меѓу секој 
ред мораат да имаат перфориран пергамент или 
пергамин-харти ј а; 

3) пупките на капарот да се затворени и со 
темнозелена боја. 

Витканите филети мораат да ги исполнуваат и 
условите од член 120 точ. 2 и 3 на овој правилник. 

Член 122 
Исчистените сардели во масло, сос или сала-

мура се полу конзерви произведени со преработка 
на солени сардела со додаток на саламура, масло 
или сос. 

Члек%123 
Исчистените сардели во масло, сос или сала-

мура, што се пуштаат во промет, мораат да ги 
исполнуваат следните услови: 

1) да се без глава, опашка и кожз и да се 
зрели; 

2) да се наредени уредно во редови; 
3) месото на преломот на сарделата да е со ро-

зово до црвено-костенлива боја и со таква комп-
етенција на притисок од прстите да не се распаѓа. 

Одредбите од став 1 на овој член се примену-
ваат и на исчистев инќун во масло, сос или сала-
мура. 

Член 124 
Делумно исчистени сардели во саламура, масло 

или сос и инќун во саламура, масло или сос се 
полуконзерви произведени со преработка на солени 
сардели, односно на солен инќун, со додаток на 
саламура, масло или сос. 

Член 125 
Делумно исчистена сардела или инќун во сала-

мура, масло или сос, што се пуштаат во промет, 
мораат да ги исполнуваат условите пропишани во 
член 142 од овој, правилник и следните услови: 

1) да се без глава и утроба, или 
2) без глава, утроба и опашка. 

Член 126 
Сардела во саламура и инќун во саламура се 

полуконзерви произведени со преработка на солени 
сардели, односно солени инќуни со додаток на са-
ламура. 

. Член 127 
Сардели во саламура и инќун во саламура, што 

се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат 
условите пропишани во член 123 точ. 2 и 3 од овој 
правилник, како и следните услови: 

1) рибата се пушта во промет со опашка, глава 
и кожа1; . 

2) на првиот ред на рибата можат да се стават 
и,ловорови лисја; 

3) меѓу редовите на рибата се става тенов: слој 
сол. 
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Член 128 
Парченцата од солена риба што се пуштаат во 

промет мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) на месото од парченцата на солената риба 

можат да се најдат помали делови кожа; 
2) месото да е со светло до темнорозова боја, да 

е со таква конзистенција што на притисок ед прс-
тите да не се распаѓа и да не содржи повеќе од 
20% сол; 

3) да се налеани со маслиново или семенско 
масло со пропустливост на светлина од најмалку 
050/о. 

Член 129 
Сарделната паста е производ добиен со прера-

ботка на солени и исчистени сардели и инќуни., 
Во производството на сарделна паста може да 

се употребува и мелено месо од солена скуша, но 
најмногу 200/о во однос на нето-масата на полукон-
зервата. 

Член 130 ' 
Сарделната паста што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) масата да е добро мелена, хомогена и да се 

размачкува; 
2) да е со жолтеникаво-розова до костенлива 

боја. 

2. Полуконзерви од слатководна риба 

Член 131 
Полуконзерви од слатководна риба се пуштаат 

во промет како кавијар и рибина икра. 

Член 132 
Кавијарот е полуконзерва произведена со пре-

работка на риби од фамилијата АсЈрепѕегМае 
(есетра, моруна, паструг и кечига). 

Член 133 
Кавијарот што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) зрнцата на икрата да се слободни без врзив-

но ткиво, мембрани и сл., со тоа што да нема по-
веќе од 1% искршени зрнца икра во однос на 
вкупниот број зрнца на икрата; 

2) зрнцата на икрата, да се толку крупни што 
стр зрнца крупна икра да имаа.т зафатнина од нај-
малку 2 ст3 , сто зрнце средна икра — зафатнина од 
најмалку 1,4 ст3 , а сто зрнца ситна икра — зафа-
тнина под 1,4 сш3: 

3) зрнцата на икрата лесно да се одвојуваат 
едно од друго и со свртување на лименката за..450 

да се поместуваат на страната на наклонот, одвеју-
вајќи се наполно од плаштот на лименката; 

4) да не содржи помалку од 35% суви материи 
ниту повеќе од 6% кујнска сол; 

5) да не содржи слободни масни киселини пот 
веќе од количеството што може да се неутрализира 
со 3 милиграми калиумхидроксид (КОН) на еден 
грам кавијар; 

6) да не е слузав, но ниту наполно сув. 

Член 134 
Рибина икра' е производ произведен од икра на 

речна риба, како и од икра на морска риба. 
Рибината икра се пушта во промет со назначу-

вање на видот на рибата од која е произведена. 

Член 135 
Рибина икра од крап (Сурппиѕ) мора да ги за-

доволува условите од член 133 точ. 5 и 6. 

Член 136 
Во производството на кавијар и рибина икра 

може како конзерванс да се употреби најмногу 0,2% 
сорбинска киселина или натриум, односно калиум-
-сорбат, или мешаница од 0,5 хексаметилентетрамин 
со 0,1% сорбинска киселина или со ОД% натриум, 
односно калиум-сорбат во однос на нето-масата на 
производот. 

, Член 137 
Забрането е да се пушта во промет кавијар и 

рибина икра што се бојосани. 
Рибина икра од морски заН : може да биде бо-

јосана со дозволената црна боја. 

Член 138 
За производство на производи од рибина икра 

и млечсц производителот -е должен да донесе про-
изводител ска спецификација. 

в) Смрзнати производи од риба 

Член 139 
Под смрзнати производи од риба се подразби-

раат производи од риби што пред смрзнување^ 
можат да се подложат на топлотна обработка, поиг-
рување или додавање на други состојки, а потоа да 
се смрзнат и да се складираат на температура не 
повисока од —180С. 

Член 140 
Смрзнатите производи од риби се пуштаат во 

промет како лакирана риба, смрзната риба и други 
смрзнати производи од риба. 

Член 141 
Лакирана риба е смрзната обработена риба, 

формирана или неформирана и превлечена со 
обложна маса. 

Количеството на месото на панираната риба не 
смее да биде помало од 60%. 

Под обложна маса се подразбира масата за 
облагање на месото на рибата составена од лебни 
ронки, брашно или пченкарен гриз, вода и зачини 
и од дозволените врзивни средства за таа маса. 

Член 142 
Панираната риба се пушта во промет во форма 

на рибини стапчиња, рибини парченца, филети и 
отсечоци од риба. 

Член 143 
Панираната риба мора да ги исполнува след-

ните услови: 
1) да нема оштетени и искршени делови; 
2) обложната маса добро да е припиена кон 

рибата; 
3) да има својствен мирис и вкус за односниот 

вид свежа риба; 
4) да не се произведува од иситнето месо; ' 
5) да не е запалена или на друг начин расипана 

поради непрописно смрзнување и складирање; 
6) филетите ед ситната риба да не содржат 

остатоци од црева, жабри, перки и коски од 'рбет, 
а отсечоците од крупните риби да не содржат 
коски, перки и остатоци од црева. Ситната сина 
риба и слична обложена (лакирана) риба може да 
содржи кожа, коски од 'рбет л опашка. 
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Член 144 5 

Други смрзнати производи од риба можат да 
се произведуваат' само врз основа на производител" 
ска спецификација. 

Член 145 
Декларацијата за смрзнати производ од риба 

мора на оригинално пакување да содржи, освен 
условите пропишани во член 4 на овој правил-
ник и: 

1) рок на употребата; 
2) упатство за начинот на чување и подготву-

вање. 

Член 146 
Под датум на производство на смрзнати произ-

води од риба се смета датумот на производството, 
односно на пакувањето на тој производ. 

г) Други производи од риба 

С о л е н а р и б а 

Член 147 
Според потеклото, солената риба се пушта во 

промет како солена морска риба и солена слатко-
водна риба. 

Член 148 
Солена морска риба е производ произведен со 

колење на сардели, инќуни, скуши, слет и други 
бидови риби. 

Член 149 
Солена морска риба се пушта во промет како: 
1) цела морска риба, со глава, со утроба и со 

опашка; 
2) čarne а čarne — солена морска риба на која 

ќ е отстранета главата; 
3) семи филети — солена морска риба, без гла-

ва, утроба и опашка. 

Член 150 
Солената морска риба што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) рибата да е наредена уредно, накрсно", водо-

рамно и густо во редови и меѓу редовите на рибите 
да се наоѓа рамномерно распореден слој сол. Слојот 
на солта кај рибите наредени čarne а čarne, може 
да биде минимален; 

2) во едно пакување рибите да се со-приближно 
иста големина; 

3) површината на рибата да не е жолта од окси-
дираното рибино масло; 

4) месото да е со карактеристична боја и со 
таква конзистенција при вадење од амбалажата да 
не се крши и да не се гмечи на притисок од 
прстите. 

Член 151 
Солена слатководна риба е производ произведен 

со солење на слатководна риба без жабри и утроба. 
Според количеството на сол, солената слатко-

водна риба се пушта во промет како многу солена 
слатководна риба ако содржи повеќе од 14% сел во 
однос на нето-масата на рибата. 

Според видот на рибата, солената слатководна 
риба се пушта во промет како солен крап, солен 
смуѓ, солена штука, солена слатководна бела риба, 
солена моруна, солена есетра, солен сом и други со-
лени крупни или тркалезни слатководна риби. 

Член 152 
Солен крап, солен смуѓ, солена штука и солена 

слатководна бела риба, што се пуштаат во промет, 
мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат вкус и мирис својствен за зрела 
солена риба; 

2) да се сечени од страната на грбот по должи-
ната на 'рбетот од главата до близу опашката, со 
тоа да не смее да биде пресечена стомачната страна 
на рибата, а опашката и 'рбетот да останат на 
десната страна на рибата, како и да немаат оста-
тоци од утробата. 

Во една произведена партија може да има до 
5°/о риба со неправилен рез, со помали оштетувања 
на ткивото во стомачната шуплина и со црвено-
-костенливи дамки на површината на месото. 

Член 153 
Солена моруна, солена есетра, солен сом и 

други солени крупни и тркалезни слатководни 
риби, што се пуштаат во" промет, мораат да ги 
исполнуваат условите од член 152 на овој правил-
ник. со тоа што се сечат во парчиња со исправени 
резови од 'рбетот кон стомакот. 

i Ч а д е н а р и б а 

Член 154 
Чадена риба е производ произведен со топло 

или со ладно чадење на рибата. 
Според видот на рибата, чадената риба се пуш-

та во промет како ладно чадена уклева, чадена 
харинга (слеѓ) и друга чадена риба. 

Член 155 
Ладно чадена уклева е производ добиен со 

ладно чадење на уклева. 
Ладно чадената уклева што се пушта во про-

мет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има мирис и вкус својствен на слатко-

водна чадена риба, со тоа што непосредно по ча-
деното да може да има незначителен мирис и вкус 
на тиња; ^ 

2) да е со златно-костенлива боја; 
3) да не содржи повеќе од 14% сол. 
Во една производна партија може да има до 

15% ук леви со 1тепелеста боја и 10% ук леви што 
имаат на површината дамки посветли од крис-
т а л н е на солта. 

Член 156 
Чадена харинга (слеѓ) е производ произведен 

со ладно или со топло чадење на солени харинги. 
Според начинот на чадењето и солењето, ча-

дената харинга (слеѓот) се пушта во промет како 
"Red-sledj", "Kiper-sledj", "Bloater-sledј", "Biickling-
-sledj" и "Pickling-sledj". 

Член 157 
Чадената харинга (слеѓ) што се пушта во про-

мет мора, да ги исполнува следните услови: 
1) да има мирис и вкус ароматичен и својствен 

на чадена харинга, без траги на мемла, на заго-
рен и на друг непријатен мирис -и вкус; 

2) површината на кожата на харингата да е 
чиста и̂  неоштетена, со светла или темнокостен-
лива боја; 

3) месото да Има боја на чадена риба и да в 
суво и со цврста компетенција. 

Член 158 
За производство на други чадени риби про-

изводителот е должен да донесе производителот 
спецификациј а. 
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^ С у ш е н а р и б а 

Член 159 
Сушена риба е производ добиен со сушење на 

месестите видови риба на воздух, со% употреба на 
сол или без неа. 

Според видот на рибата од која е произведена, 
сушената риба се пушта во промет како сушен 
бакалар и друга сушева риба. 

Член 160 
Сушен бакалар е производ произведен со су-

шење на морска риба од фамилијата Gadidae. 

Член 161 
Сушениот бакалар што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има мирис пријатен и својствен на сув 

бакалар, без замреност или други туѓи примеси; 
.2) да има површина чиста и неоштетена; 
3) утробата, главата и жабрите наполно да се 

отстранети, освен воздушниот меур; 
4) кожата на бакаларот да е со изедначена 

светлозлатна до темножолта боја, а може да има 
помали темни површини; , 

5) месото да е со бело-жолтеникава до темно-
жолтеникава боја, тврдо како дрво, да не содржи 
повеќе од 180/о вода. 

Член 162 
За производство на друга сушена риба произ-

ведувачот е должен да донесе" производителска 
спецификација. 

Г о т о в и ј а д е њ а од р и б а 

Член 163 
-4 

Готови јадења од риба можат да се произве-
дуваат врз основа на производителска специфи-
кација. 

VII. ПРОИЗВОДИ ОД РАКОВИ, ШКОЛКАРИ И 
МОРСКИ ЕЖОВИ 

Член 164 
За производство на производи од ракови мо-

жат да се употребуваат слатководни и морски ра-
кови, смрзнати ракови и смрзнати опашки од мор-
ски ракови. 

За производство на производи од ракови, про-
изводителот е должен да донесе производителска 
спецификација. 

Член 165 
За производство на производи од школкари 

можат да се употребуваат живи дагни и други 
видови живи школкари, што во поглед на квали-
тетот ги исполнуваат условите пропишани со од-
редбите на член 36 од овој правилник. 

Член 166 
Како производи од дагни, во смисла на овој 

правилник, се сметаат конзерви од дагни. 
При производство на конзерви од дагни како 

додатни суровини можат да се употребуваат со-
одветните суровини од член 46 на овој правилник. 

Маслото и сосот што се употребени при про-
изводство на конзерви од дагни мораат да ги ис-
полнуваат условите пропишани во чл. 47 и 49 од 
овој правилник. 

Член 167 
Конзервите од дагни што се пуштаат во промет 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) дагните да се наредени збиено, но не и ире-

на гру пано; 
2) месото на дагните да е свежо, чисто, одвоено 

од черупката и од бисусот и неоштетено, со тоа 
што во една лименка да може да има најмногу 
200/о оштетени дагни, месото да е со бледа до пор-
токал ово-жолта боја, освен месото^ на дагните во 
сос, да има мирис својствен за дагни и да е со 
мека компетенција; 

3) во маслото да нема ковеќе од 10% вода во 
однос на нето-масата на конзервата и маслото да 
е бистро со пропустливост на светлинатаа од нај-
малку 30%; 

4) сокот од дагните да е чист и да не содржи 
повеќе од 3% сол, со тоа што да може да опа-
лесцира. 

Член 168 
За производство на производи од морски ежови 

може да се употреби само жив хридинест морски 
ежинец. 

За производство на производи од став 1 на овој 
член се донесува производителска спецификација. 

Член 169 
За производство на производи од други школ-

кари се донесува произведителска спецификација. 

VIII. ПРОИЗВОДИ ОД ЖАБИ, ЖЕЛКИ И ' 
ПОЛЖАВИ 

Член 170 
За производство на производи од жаби можат 

да се употребуваат само краци од зелена жаба и 
мала костенлива хрженица од кои претходно е 
симната кожата. 

За производство на производи од желки мо-
жат да се употребуваат само грчка чанчара, ев-
ропска желка од рибници, бари и мочуришта и 
морска желка. 

За производство на производи од жаби и жел-
к и ' произведителот е должен да донесе произво-
дител ска спецификација. 

Член 171 
За производство на производи од полжави 

можат да се употребуваат големи лозарски и на 
него сродни полжави што имаат месо со бела боја, 
босански полжав што има месо со сива боја и ма-
кедонски полжав што има месо со темносина боја. 

Полжавите од став 1 на овај член мораат да 
бидат живи и со неоштетена куќичка. 

За производство на производи од полжави про-
изводителот е должен да донесе произведителска 
спецификациј а. 

IX. ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОТРИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ 
НА РИБИ, РАКОВИ, ШКОЛКАРИ, МОРСКИ 

ЕЖОВИ, ЖАБИ, ЖЕЛКИ ,И ПОЛЖАВИ 

Член 172 
Рибите, раковите, школкарите, морските ежови, 

жабите, желките и полжавите мораат да бидат 
пакувани во амбалажа и на начинот пропишан со 
овој правилник. 

Амбалажата од став 1 на овај член мора да 
биде. доволно цврста (да може да издржи мани-
пулација и пренос), чиста "и без туѓи мириси. 
По секоја употреба амбалажата мора да биде ис-
чистена и дезинфицирана со раствор на соодветни 
дезинфекциски средства. 
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Амбалажата мора да има отвори кои овоз-
можуваат цедење на водата, су,крвицата и сл. и 
мора да ги исполнува и другите услови што за 
амбалажа се предвидени со пропис за здравстве-
ниот надзор над предметите за општа употреба. 

Член 173 
Ситна морска риба, крупна морска риба и 

бела морска риба се пакува во растурена состојба 
во садови од метал што накосува, од пластичи 
маси или од друг погоден материјал. 

Член 174 
Ландовина, шкампи, ситни ракови и раковици, 

зависно од големината, са пакуваат во растурена 
состојба во дрвени, пластични или алуминиумови 
сандаци или во сандаци од друг погоден материјал. 

Крупни раковици (Маја ѕрр) се пакуваат живи: 
во кошници, и тоа на тој начин што се ставаат 
врз подлога од сено, алги, саргии или слама во 
повеќе редови. Во една кошница можат да се ста-
ват до 80 кг нето-маса од раковици. 

Член 175 
Морска риба, козиците и шкампите во сандаци 

мораат да бидат помешани и покриени со ситно 
мелен или луспест мраз. 

Количината на мразот мора да биде толкава така 
што првобитните својства на производите од став 
1 на овој член да се зачуваат до местото на про-
дажбата. 

Одредбата од став 1 на ОВОЈ член не се при-
менува при транспортот на живи шкампи. 

Член 176 
Хлап, јастог и слатководна ракови се пакуваат 

живи во дрвени сандаци. 
Производите од став 1 на овој член се редат 

во еден уили два реда на подлога од сено, алги, 
саргии или слама. Ножиците на хлаповите мораат 
да бидат поврзани, а опашките подвиткани. 

Член 177 
Каменици се пакуваат во санда-ци, кошници 

или буриња на тој начин што се става подлога 
од морска трева и се редат така што испупчениот 
дел е свртен кон дното на амбалажата. Капакот 
на амбалажата мора дз биде цврста притиснат кои 
камениците. 

Дагните и другите школкари се пакуваат во 
сандаци, кошници или вреќи. 

Член 178 
Морските ежови се пакуваат во сандаци без 

капак, со тоа што мораат да бидат наредени во 
редови и покриени со морска трева. 

Член 179 
Морска риба која заради голем' не може 

да се пакува во сандаци, се превезува обесена или 
положена така што водата од мразот и од сукр-
вицата да може непречено да се цеди Од сто-
мачната шуплина. 

Смрзнување^ на рибата од став 1 на овој член 
се врши со луспест или со ситно мелен мраз така 
што стомачната страна и градната шуплива на ри-
бата да бидат исполнети со мраз, ако рибата е без 
утроба, а надворешната страна на положената риба 
да биде обложена со мраз, 

Член 180 
Рибите, раковите, желките и морските ежови, во 

свежа или во смрзната состојба, како и смрзнатите 
производи од нив, се превезуваат со контејнери, со 
изотермички камиони, со камиони"ладилници, со ва-
гони-ладилници со авиони-ладилници. 

Превозните средства од став 1 на овој член мо-
раат да бидат обложени со лим што не 'рѓосува или 
со соодветна пластична. маса, кои не се штетни за 
здравјето на луѓето и за квалитетот на производите. 

Живи морски животни од став 1 на овој член 
можат да се превезуваат и во базени или во садови 
со морска вода. 

Член 181 
Ладена морска риба треба да се складира, транс-

портира и чува така што температурата да не и се 
накачи над 50С. 

Член 182 
Слатководна риба може да се превезува, и тоа: 
1) слатководна жива риба -^ само во специјално 

подготвени превозни средства или контејнери, што 
се снабдени со вода и опремени со ротациони пумпи 
или со други уреди кои на рибите им обезбедуваат 
доволно количествр кислород; 

2) жива или свежа слатководна риба што не е 
во жива состојба — со вагони, камиони, со воздушни 
и водени превозни средства, спакувана во соодветна 
амбалажа (кошници, сандаци, касети — метални или 
пластични, садови-метални или пластични, хидро-
биони). 

Член 183 
Во специјални вагони, камиони за превоз на 

жива риба во помали садови и хидробиони — одно-
сот на водата и живата риба мора да биде таков да 
обезбедува услови за што посигурен превоз. Тие ус-
лови зависат од годишното време, температурата, 
должината на траењето на транспортот, видот на ри-
бата, староста на рибата, кондиционата способност на 
рибата за транспорт, како и од уредите и опремата 
за аерација на водата во базенот за транспорт на 
жива риба. 

Член 184 
Базените (садовите) за превоз на жива слатко-

водна риба можат да бидат изградени од дрво, ме-
тал или пластична маса. Од внатрешната страна ба-
зените (садовите) мораат да бидат обработени така 
што рибата при транспортот да не се повредува. 

Член 185 
Кошниците за превоз на слатководна риба мо-

раат да бидат од сплескано праќе и со таква голе-
мина во нив да можат да се сместат до 50 к^ риба. 

Пакувањето на слатководна риба во кошници се 
изведува така што дното на кошницата се покрива 
со слој од погоден материјал што не пропушта теч-
ност, врз кој се става слој од иситнет-мраз, а потоа 
рибата помешана со и ситнет мраз. Количеството на 
иситнетиот мраз мора да биде толкаво така што 
првобитните својства на рибата да се зачуваат до 
местото на продажбата. 

Ако превозот на рибата преку лето трае подолго 
од 24 часа, кошницата мора од внатре целосно да 
биде обложена со погоден материјал што не про-
пушта течност (пластична фолија, целофан и др,). 

Ако превозот на рибата преку зима трае по-
малку од 24 часа, а температурата на воздухот е до 
—40С, не е задолжително да се додава мраз за на-
малување на температурата на рибата. 

Ако температурата е под —40С, рибата мора да 
се изолира со погоден материјал што не пропушта 
течност (пластична фолија, целофан и да.). 
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Кошниците за време на превозот мораат да бидат 
покриени со чиста церада. Ако кошницата Се става 
во кошница, долната кошница мора да биде покрие-
на со цврст капак. 

Ако рибите пакувани во кошници се превезуваат 
со железница, секоја кошница се покрива со капак 
кој мора да биде зашиен за кошницата и пломби-
ран. 

Член 186 
Краци од жаби се превезуваат во вреќички од 

пластична маса со нето-тежина до 3 к^. Вреќичките 
со краци од жаби се редат во садови од метал што 
не 'рѓосува или од пластична маса така што покрај 
сокоја вреќичка се става вреќичка со иситнет мраз. 

Член 187 
Жабите, полжавче, желките, раковите, школка-

рите и морските ежови можат да се превезуваат во 
доволно големи плетени кошници од праќе, покрие-
ни со платно, во лимени кутии со издупчен капак, 
со влажни крпи од платно, јута или од сличен ма-
теријал на дното ка корпата, односно на кутијата 
или во мрежести вреќички од пластичен материјал 
ставени во дрвени сандачиња со раширени скали. 

Во превозното средство мора да биде обезбедена 
вентилација. 

Член 188 
За производите од член 173 на овој правилник, 

што се пуштаат во пролет во растурена состојба, по-
датоците за видот и за категоријата мораат да бидат 
видно истакнати. 

X. ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И 
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД РИБИ, 
РАКОВИ, ШКОЛКАРИ, МОРСКИ ЕЖОВИ, ЖА-
БИ, ЖЕЛКИ И ПОЛЖАВИ 

Член 189 
Рибини конзерви и полуконзерви се пуштаат во 

промет во л именки од бел лим, алуминиум или алу-
миниумов фолија, во садови од пластична маса, во 
стакленки или во амбалажа од друг погоден мате-
ријал. \ 

Производите од смрзната риба, се пуштаат во 
промет во фолии од алиминиум, пластични маси и 
целофан, во картонски кутии обложени со пластич-
ни фолии, пергамент или целофан или во комбина-
ција на тие амбалажни материјали и други погодни 
материјали. ^ 

Готовите јадења од риба се пуштаат во промет 
во лименки од алуминиум или од некој погоден ма-
теријал. 

Член 190 
Надворешната површина на амбалажата мора 

да биде чиста, неоштетена и без деформации. 
Внатрешната површина на лименките не смее 

да биде кородирана, а може да биде марморирана. 
Внатрешната површина на лименките Во кои се 

ставаат производите од член 189 на овој правилник 
што содржат сос со ,киселост рН вредност помалку 
од 6 и што лесно предизвикуваат корозија, мора да 
биде заштитена (вернирана) со посебна преслека. 

Член 191 
Декларацијата за рибини конзерви и рибини по-

луконзерви мора да ги содржи видот и количеството 
на употребеното масло и на другите додатни суро-
вини. 

Декларацијата за рибините полуконзерви мора 
да го содржи и рокот на употребата што не може 
да биде подолг од 18 месеци, како и податоци за чу-
вање на ладно место. 

По исклучок од став 2 на овој член, рокот на 
употребата на маринадите не може да биде подолг 

од роковите што ќе ги определи самиот производи-
тел. 

На дното на заварените лименки (десоНа^е) и 
на капакот на влечените лименки мораат видливо 
да бидат втиснати: називот на производот, називот 
на фирмата, односно на производителот и датумот на 
производството, и тоа шифрирано или со полн назив.' 

Ако ознаките на називот на производот и на на-
зивот на фирмата, односно на производителот се 
втиснати или литографирани во полн назив, и дату-
мот на производството втиснат шифриран или 
во полн назив, таквите ознаки можат да бидат изо-
ставени од декларацијата на обвивката, односно ети-
кетата. 

Член 192 
За производите од ракови, школкари, морски 

ежови, жаби, желки и полжави, ако се пуштаат во 
промет во лименки како конзерви или полуконзерв!г, 
важат одр,едбите од чл. 189 до 191 на овој правил-
ник. 

Член 193 
Конзервите и полуконзервите се чуваат на суво 

место и мораат да бидат заштитени од светлина, со 
тоа што темпераурата при чувањето на полуконзер-
вите мора да биде од 4 до -К 10оС. 

Член 194 
Солената морска риба се пушта во промет во 

дрвени буриња (барили) без метални обрачи, во хер-
метички затворени лименки, во пластични садови, 
или во друга погодна амбалажа. 

Декларацијата за солената морска риба мора да 
ги содржи и податоците за видот на солената риба^ 
Текстот на декларацијата мора да биде испишан чит-
ливо од страна на амбалажата. 

Член 195 
Чадената риба и сушената риба се пуштаат во 

промет во сандаци од бело суво и безмирисно дрво, 
во картонски кутии, во јутени или пластични вре-
ќички или во друга погодна амбалажа. 

' Дрвените сандаци мораат одвнатре да бидат об-
ложени со чиста и неупотребувана бела хартија. 

Член 196 
Услови за чување, складирање и транспортира-

ње на смрзнатата рибар смрзнати рибини производи 
и смрзнати производи од други животни се: 

1) смрзнатата риба и смрзнатите производи ОД 
риба мораат да се чуваат во смрзната состојба така 
што да го задржат квалитетот во текот на складираа 
њето, транспортот и дистрибуцијата се до продаж-
бата, вклучувајќи ја и малопродажбата; 

2) смрзнатата риба и смрзнатите производи од 
риба мораат да бидат заштитени од сушење и окси-
дација; 

3) материи со интензивен мирис не смеат да би-
дат складирани заедно со рибата, односно со произ-
водите од риба. 

Член 197 
Амбалажата за производите од риба мора, освен 

условите пропишани во овој правилник, да ги испол-
нува и условите што се- предвидени за амбалажата 
со прописот за здравствениот надзор над предметите . 
за општа употреба. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 198 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат! 

на риби, ракови, школкари, морски ежови, жаби, 
желки и полжави и на нивните производи произвел 
дени пред денот на почетокот на применувањето наѓ 
овој правилник. 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-4 
вилник престанува да важи Правилникот за квалцч 
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Тегот на рибите, раковите, школкарите, морските 
ежови, жабите, желните, полжавите и нивните 
преработки („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/78). 

Чле,н 199 
Овој правилник ќе се применува по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во ,, Службен 
лист на СФРЈ". 

Член 200 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 16-8444/1 
'27 ноември 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

942. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВШИЕ-

НИ СТОКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за вијчеиите стоки што ги имаат 
следните називи и ознаки: ' \ 

1) Метрички надворешен навој со 
Триаголен ISO-профил. Излези и жле-
бови - - - - . - - - JUS М.В1.005 

2) Метрички внатрешен навој со 
Триаголен -ISC-профил. Излези и жле-
бови - - - - - - - . - ' JUS М.В1006 

3) Трапезни, коси и други надво-
решни навои со крупен чекор. Излези 
и жлебови - - - - - - - JUS М.В1.035 

4) Трапезни, коси и други внатре-
шни навои со крупен чекор. Излези и 
Жлебови - - - - - - - - JUS М.В1.036 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот , завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

Пра,вилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на вијчените стоки што се произведуваат, 
односно увезуваат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

Излези и жлебови на метрични 
надворешни навои со триаглест ISO-
-профил - - - - - - - - JUS МЈВ1.005 

Излези, жлебови и упусти на мет-' 
ричми внатјрешни навои со триаглест 
ISO-профил - . - г - - - - JUS М.В1.006 
донесени со Решението за. југос л овенатите стандарди 
за вијчени стоки („(Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/66). -

Член 5 
Овој правилник ,влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-14004/1 
30 август 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

943. 

Врз основа на член 22 став 2 Од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

ILP А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА „ТЕСТ-
ЛАЈНЕР" ЗА ИЗРАБОТКА НА БРАНЕСТ КАРТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за хартија, картон и лепенка што го 
има следниот назив и ознака: 

Хартија, картон и лепенка. Тест-
лајнер за изработка на бранест картон JUS N.N5.102 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник гѓретставува составен дел на овој правилник, 
а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член % 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува на „тестлајнер" за изработка на бранест кар-
тон што се произведува, односно увезува од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник^ 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила 60 дена 

од денот на објавувањето во „Слул^бен лист ,на 
СФРЈ". 

Бр. 31-14006/1 
30 август 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

944. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр, 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард од областа, на обоената металургија што 
го има следниот назив и ознака: 

Бескислороден бакар. Прилепу-
вање на оксидниот слој - — — — JUS С.А2.020 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел на овој правил-
ник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 
два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-14007/1 
30 август 1979 година ' 

Белград 
Директор f  

на Сојузниот завод 
. за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

945. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕОМЕ-

ХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за геомеханички испитувања, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Геомеханички испитувања, 0 -
пределување влажност на извадоци-
те на почвата - - - - - - - JUS U.B1.012 

2) Геомеханички испитувања. Зе-
мање извадоци на почвата - - — JUS U.B1.010 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а е? објавуваат во посебно'издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

Геомеханички испитувања: 
Земање мостри - - - - - JUS U.B1.010 
Определување влажноста на поч-

вата - - - - - - - - JUS U.B1.012 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-14005/1 ч 
30 август 1979 година 

Белград 

946. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", 6pi 33/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЕЛЕКТР0НИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКА^ 

ЦИИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен^ 

ските стандарди од областа на електрониката и те-
лекомуникациите, што ги имаат следните називи И 
ознаки: 

1) Електроника и телекомуника-
ции. Систем на скратено означување 
на датумот на производството на па-
сивните елементи — — — — 

2) Електроника и телекомуника-
ции, Низови на стандардните вредно-
сти за отпорници и кондензатори со 
дозволено отстапување — — — — 

3) Електроника и телекомуника-
ции. Мерење на нелинеарноста на от-
порниците — — — — — . — — 

4) Електроника и телекомуника-
ции. Мерење на струјниот шум на не-
променливите отпорници — — — 

5) Електроника и телекомуника-
ции. Означување на непроменливите 
отпорници со бои — — — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овоЈ 

правилник претставуваат составен дел на овој npa^i . 
вилник, а се објавуваат ЕО посебно издание на Со^ 
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра^ 

вилник престанува да важи југословенскиот стаич 
дард: 

— Означување на непроменливи-
те отпорници со бои — — — — JUS N R3.011, 
донесен со Решението за југословенските5 стандарди 
за отпорниците за електронските уреди („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 41/62). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат: 

1) Решението за југословенскиот стандард од об^ 
"ласта на електрониката и телекомуникациите 
(.,Службен лист на СФРЈ", бр. 29/69); 

2) Решението за Југословенскиот стандард од об-
ласта на електроииката и телекомуникациите! 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/69). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот нд 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 15-14340/1 
" септември 1979 година 

Белград 
Директор Директор 

на Сојузниот завод на Сојузниот завод 
за стандардизација, " за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. Милан Крајновиќ, с. К 

JUS N.А4.О50! 

JUS N.NO Oli: 

JUS N.R3.00G 

,JUS N.B3.00T 

JUS N.R3.0U' 
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! 947. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ ', бр, 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛА-

ЦИОНИ ВЕНТИЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за регулациони вентили, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Регулациони вентили. Општи 
Технички услови и испитувања — — JUS L.N4.050 

2) Регулациони вентили. Мери по-
меѓу прирабници за р а т и вентили со 
Продавници — — - - JUS L.N4-852 

Член 2 

3) Мерење на температурата. Та-
бели за термопарови, Термопар В: 
ПЛАТИНА - 30% РОДИУМ/ПЛАТИ-
НА - 6% РОДИУМ - - - JUS L.F2 007 

4) Мерење на температурата. Та-
рели за теомопасови. Теомопар Ј: 
ЖЕЛЕЗО /БАКАР - НИКЕЛ - -

5) Мерење на температурата. Та-
бела за термопарови. Термопзр Т: БА-
КАР/БАКАР - НИКЕЛ 

JUS L.F2.008 

- - JUS L.F2.009 
6) Мерење на температурата. Та-

бели за термопарови. Термопар Е: НИ-
КЕЛ - ХРОМ/БАКАР - НИКЕЛ -

7) Мерење на температурата. Та-
бели за термопарови. Термопар К: НИ-
КЕЛ - ХРОМ/ НИКЕЛ - АЛУМИ-
НИУМ - - - - -

JUS L.F2.910 

— — — JUS L.F2.011 

Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

Правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на регулационите вентили што се произ-
ведуваат, односно увезуваат од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
- Овој правилник влегува во сила по истекот на 
три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 15-14341/1 
Ђ септември 1979 година 

Белград 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник претставуваат составен дел на овој правил-
ник, а се објавуваат во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ", 

Бр. 15-14337/1 
5 септември 1979 година 

Белград t 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р, 

948. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на електротехниката што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Мерење на температурата, Та-
бели за термопарови. Термопар R: 
ПЛАТИНА - 130/о РОДИУМ/ПЛА-
ТИНА JUS L.F2.005 

2) Мерење на температурата. Табе-
лт1 за термопарови. Термопар Ѕ: ПЛА-
НИНА - 10Ve РОДИУМ/ПЛАТИИА JUS L.F2.008 

949. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МИНЕ-

РАЛНИ МАСЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за минерални масла што го има след-
ниот назив и ознака; 

Минерални масла, Испитуваше на 
маслото на пробен дизел мотор „Пел-
тер AVI" - - - - - - - JUS B.N8.218 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник, преставува составен дел од овој правилник 
а се објавува во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во еила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-14584/1 
10 септември 1979 година 

Белград 
Директор 

ма Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

950. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ'', бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И З А Е Л Е -

М Е Н Т И З А С П О Ј У В А Њ Е 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за елементи за спојување што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Еластични комични подлошки JUS М.В2.138 
2) Прстенести ускочните вна-

трешни - . - - - - - - - . JUS М.С2.400 
3) Престенести ускочници, над-

ворешни - - - - - - - - JUS М.С2.401 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 н-а овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на СО-
ЈУЗНИОТ завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник, се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на елементите за спојување што се произ-
ведуваат, односно увезуваат од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

Прстенести ускочнпци внатрешни JUS М.С2-400 
Прстенести ускачкици надворе-

шни - - - - - - - - - JUS М.С2.401 
донесена со Решението за југословенските стандар-
ди за подложни плочки, прстенести ускочнипи и 
штатфер мачи алки (-,Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/59). 5 

Член 5 % 

. Овој правилник влегува во сита по истекот на 
три месени од денет на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 31-14535/1 
10 септември 1979 година 

Белград 

951. 

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 производителот 
и претставниците на потрошувачите склучија 

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И Н А С А Ѓ И 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 31 мај 1979 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени на саѓи. со тоа што производителските 
организации на здружен труд можат своите затече-
ни продажни цени. при постојните услови на про-
дажбата. да ги зголемат до 12%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 4023 од 13 декември 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: ИНА — Кути-
на. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошзтвачи потписници на- Спогод-
бата. 

352. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на немите (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачи!е 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КА-
МИОНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА, МЕЃУГРАД-
СКИ И ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ, МОТОРИ, МЕ-

НУВАЧИ, ОПРЕМА И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕ-
ЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите ка 17 април 1979 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промета 
на затеченити пепи за камиони, специјални возила, 
меѓуградски и приградски автобуси, мотори, мену-
вачи. опрема и нивни резервни делови, со тоа 
што производителските организации на здружен 

труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат, 
и тоа за: 

1) камиони и специјални возила — во просек 
од 90/о. а според Ценовникот кој е составен дел нa 
Спогодбата; 

2) меѓуградски и приградски автобуси — до 9%; 
3) опрема, мотори и менувачи — до 9%; 
4) резервни делови —. до 13,5%. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба 'ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот ч 
завод за усни, со решение бр. 3044 од 12 декември 
1979 година. 

Директор 
на Сојузниот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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4. Оваа Спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: ТАМ — Ма-
рибор, ФАП-ФАМОС - Белград, Заводи „Црве-
на застава" - Крагуевац, „ИКАРУС" - Зе-
мун и ИМВ - Ново Место. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 60 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата 

953. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/27), претставникот на прои-
зводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ФИТНИ ЕЛЕКТРОДИ, АМОРФНИ ЕЛЕКТРОДИ 

НЕОБРАБОТЕНИ, АНТРАЦИТНА МАСА И „П" 
МАСА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 мај 1979 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за графитни. електроди, аморфни 
електроди необработени, антрацитна маса и „И" 
маса, со тоа што производителските организации 
на здружен труд можат своите затечени продажен 
цени при постојните услови на продажбата,. да ги 
зголемат така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/1 
'1) графитни електроди 0 175 mm 55.693 
t) графити^ електроди 0 200—250 mm 51.877 
3) графитни електроди 0 300—350 mm 44.208 
4) ам-орфни електроди, необработени 13.093 
5) антрацитна маса 5.926 
6) ^ маса 6.650 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
Дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
г и ' продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. ^ 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4896 од 12 декември 
1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а ќе се применува наредниот ден од 
денот на потпишувањето на Спогодбата. 

Претставник на производителот: Творница елек-
трода и феролегура — Шибеник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
11 куггувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

954. 

Врз основав на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на прои-
зводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАД-
СКО-ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ, НИВНА ОПРЕ-

МА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јуни 1979 

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за градско-приградски автобуси, 
нивна опрема и резервни делови, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажби цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат и тоа за: 

1) градско-приградски автобуси и нивна опре-
ма до 9%; 

2) резервни делови до 13,5%. 
2. Учесниците на оваа спогодба се оврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа одрдба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цени те к под 
условите^ што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5643 од 12 декември 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: ТАМ — 
Марибор, ФАП-ФАМОС - Белград и „Ика-
рус" - Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

По извршеното срамнување со извесниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за југословенски-
от стандард за елементи за спојување, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/79), са поткрала 
долунаведееата грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

СТАНДАРД ЗА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ 

Во член 1 називот и ознаката на југословен-
скиот стандард треба да гласи: 

„Прстенести осигурувачи за мали 
оски - - - - - - - - JUS М.В2-153". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 23 ноември 1979 година. 

у к а з и 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ' ИТАЛИЈА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИ. 
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВ 

ЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

I 

Се отповикува 
д-р Борислав Јовиќ од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Италија. 
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II 
Се назначува 
Марко Косин, досегашен потсекретар во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Републи-
ка Итал и ја. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 29 
28 ноември 1979 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

н а з н а ч у в а њ а и р а з р е ш у в а њ а 
Врз основа иа член 244 став 1 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

Се разрешува од должина потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Будис-
лав Лончар, поради заминување на друга должност. 

Е. п.'бр. 1135 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одлукувањата на Соци-
јалистичке Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за примерна работа на развивањето на по-
тегот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и војнички особи-
ни што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетара Ћорић Виктора Славко, Завец Јожа 
Станислав;- . 

војник: Видаковић Саве Сретен; 

— за особено истакнување во познавањето И 
вршењето на војничките должности и за примера 
но војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомци на ШРО — водници: Колонц Ивана 
ЈЈван, Маловић Благоте Будимир, Нукић Ешерифа 
Един, Мицић Хусеина Мирзет, Стојановић Миливо-
ја Борислав, Којовић Војина Радуле, Пешић Пе-
тра Раде, Комненовић Ђоке Ново; 

десетари: Кузмић Франца Милан, Живковић 
Саве Бошко, Недељковић Станимира Примислав, 
Казић Мује Есим, Рамони Ука Муса, Јанчек Јоси-
па Антон, Марић Ранка Миленко, Шимић Стјепа-
на Ивица, Богатић Радована Слободан, Ћирић Ми-: 
рк а̂ Десимир, Мехмедовић Бекташа Владимир, 
Краљ Стјепана Славко, Хасенбеговић Рефика Фа-
дил, Војводић Новице Марко, Маневски Атанаса 
Нове, Никезић Лабуда Петар; 

разводнице Ђорђевић Ђорђа Зоран, ЈовиК 
Милорада Драган; 

војници: Лазић Предрага Златимир, Дидак 
Маријана Анте, Диздаревић Суље Рамиз, Тенић 
Рама Касим, Јањушевић Живорада Гојко, Фаљић 
Хајдара Недим, Лиздек Лазара Жарко,, Ристов 
Страхила Милан, Мешић Ахмета Ахмо, Бабић Ми^ 
лана Миленко, Ховањек Стјепана Јозо, Бергано-
вић Шабана Дериш, Обрадовић Радољуба Пре-
драг, Крашек Франца Франц, Подгоршек Блажа; 
Блаж, Радошевић Вука Вујадин, Бранковић Мом-
чила Зоран, Јанковић Радоице Милорад, Ковачи!^ 
Стеве Јосип, Хајдаровски Ислама Смаил, Перовић! 
Вељка Светозар, Вукојевић Милена Миливоје, 
Бје,логлав Бошка Милета, Чаушевић Ћамила Ре-: 
до, Хасанбеговић Шахбаза Едиб, Мићић Миломира 
Драган, Симић Николе Томислав, Филиповић Ранка" 
Слободан. 

Бр. 58 
15 мај 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБч 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Максин Душана Лазар; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

Јакшић Војкана Јован; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бобовић Милутина Богдан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дорник Ивана Силво, Хаџи-Василева Стефано-
вић Крсте Јокица, Пантић Добросава Владан, Пе-
Ѕровић-Вучковић Димитрија Негосава; 

— за заслуги на полето нгГ јавната дејност сз 
која се придонесува кон општитот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Медић Ђуре Срећко, Вуков Лај че Иван; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

Од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Тадић-Бошковић Ђурђе Бојана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чебуљ-Јеленац Леона Мета, Иванић-Зарић Пет-
ра Гордана, Јовановић-Груден Ивана Јулијана, Јо-
вановић-Пејчиновић Радивоја Нада, Качкин-Лаза-
ревић Славомира Верослава, Лађевић Ђорђе Бран-
ко, Михаиловић Гедеона Надежда, Петровић-Јаков-
љевић Вукмира Милка, Прља Станка Миливоје, Ра-
довановић Превио лава Миливоје, Радул овић-Са ди-
ковић Абдурахмана Сенка, Вукман-Мајкић Бошка 
Стоја; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
ЧЧ 

Пековић-Јовановић Божидара Олга. 

Бр. 59 
15 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

! , Јосип Броз Тито, с. р. 
Е — ;; 

С О Д Р Ж И Н А : ^ 
^ Страна 
871. Одлука за критериума што ќе се при-

менуваат при намалувањето на царината 
на увозот на специфична опрема во 1979 
година — — — — — — — — — 1877 

Страна 
872. Решение за измена и дополнение на Ре-

шението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се ко-
ристи за изградбата на електроенергетски 
производи и преносна објекти и диспе-
черски центри на Заедницата на Југосло-
венското електростопанство — — — 1879 

873. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во руд-
ниците на јаглен и при облагородува-
њ е ^ на јагленот — — — — — — 1880 

874. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во ек-
сплоатацијата на нафта и природен гас 1830 

875. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи за се-
кундарна преработка на нафта при што 
рандманот на искористувањето на наф-
тата е до односот 25:75 црни 'и бели про-
дукти — ——— — — — — — — 1880 

876. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се ко-
ристи во рудниците на железна руда, во 
подготовка на железна руда и во произ-
водтвото на кокс, желЈезо и ^елик — — 1881 

877. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во руд-
ниците на .бакар и во производството на 
катоден бакар — — — — — — — 1881 

878. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во руд-
ниците на боксит и во производството на 
аноди за електролиза на алуминиум, 
глиница и алуминиум — — — — — 1881 

879. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што. се користи во руд-
ниците на олово, цинк и антимон и во 
производството на олово, цинк и антимон 
и нивните придружни метали — — — 1881 

880. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во руд-
ниците на жива и во производството на 
жива — — — — — — — — — 1882 

881. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во руд-
ниците и за производство на фероникел 1882 

882. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во про-
извоДството на магнезиум метал — — 1882 

883. Решение з̂а измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за рудници и за обла-
городување на неметали — — — — 1883 

884. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на ло-
комотиви, вагони и електромоторни во-
зила за потребите на Југословенските 
железници — — — — — — — — 1883 

885. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи за ма-
нипулација со стоки и одржување -и ре-
конструкција на пруги во железничкиот 
сообраќај —- — — — — — — — 1883 

886. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
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1884 

- - - 1884 

1884 

1884 

- - " - 1885 

1885 

цнфична опрема што се врши за потре-
бите на безбедноста на в,оздушната пло-
видба — — — — — — — — — 

887. Решение за измена на Решението за н,а-
малување на царината на увозот на спе-
цифична аеродромска опрема што се 
користи на аеродромите за меѓународен 
сообраќа? — — — -

888. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што служи за претовар 
во линискиот, конте)нерскиот и масов-

^ ниот превоз во пристаништа и луки -
889. Решение за измена на Решението за на-

малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за потребите на магис-
тралниот телефоски и телеграфски соо-
браќај — — — — — — - — — 

890. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-: 
дифична опрема за производство на сул-
фурна киселина — — — — — ' — — 

891. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во про-
изводството на разблажена (46%) -азотна 
киселина — - — — 

892. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за производство на 
фосфорна киселина — — — - — 

893. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во про-
изводство на анхидриди на фтална 
киселина — — — — — — — — 

894. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во 
производството на анхидриди на малцин-
ска киселина — — — — — — — 

895. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-

. цифична опрема што се користи во про-
изводството на стеаринска и олеинска 
киселина — —. — — — — — — 

896. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во про-
изводството на лимонска и винска кисе-
лина — - — — — 

897. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за електролитичко про-
изводство на хлор и ватриумхидрокСид 

898. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за производството на ка-
лиумови соединенија — — 

899. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за производство на 
формални — — — — — — — — 

900. Решение з.а измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за производство на 
титан диоксид — — — — — -1. — 

901. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во про-
изводството на амонијак — — — — 

202, Решение за измена на Решението за на-
малувале на царината на увозот на спе-
цифична опрема за производство на кал-
цинирана' сода г - - ' — — — — — 

- 1888 

1889 

- - 1889 

1890 

- - - 1887 

1887 

- 18оГ 

1888 

1888 

С т Р а н а С т р а н а 

903. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за производството на 
стан, етилен и полиетилен и за транспорт 
на етиленот и полиетиленот од Југосла-
вија во Романија преку цевоводи 

904. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема за производството на 
винилхлорид мономер - РУС во прав 

905. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема за производството на 
РУС гранулати — -

906. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема за производството на 
полистирол — — — — — — — — 1889 

907. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема за производство на 
фенол-меламин и карбамид-формалде-
хидни маси за пресување (дуропласт 
маси) — — — — — — — — — 

908. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производството на производи врз база на 
хлоралкални електролизи и полимери-
зација врз база на ггропилвн, етиленок-
сид и пропиленоксид . — — — 

209, Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на. спе-
цифичната опрема што се користи за 
хлор-алкална електролиза — — — — 

1886 910. Решение за измени на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што . се користи во 
производството на водород-пероксид — 

911. Решение за измени на Решението за на-
,малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи во про-
изводството на вештачки смоли и поли-
акрилатни дисперзии — 

912. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
циф,ичната опрема што се користи во 
производството на полиуретанска пена 

913. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината, на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производство на диоктифталат (БОР) 

у14. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема која се користи за про-
изводство на хидрогенирани ер гог-а л-
калоиди — — — — — — — — ' 

915. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи за про-
изводство на нејоногени тензиди — — 

916. Ршение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи за 
производство на фенолна пена со лоли-
кондензација - — .— 

917. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи за про-
изводство на фурфурол - — — — 

918. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производството на метапол 

919. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-

1886 

1886 

- 1896 

1890. 

1891 

— - 1891 

1891 

1892 

1892 

1̂ 892 

- - 1892 

1893 

- - - 1893 
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Страна Страна 

- - - 1893 

1894 

цифичната опрема што се користи за 
производство на базни фармацевтски су 
ровини — — 

920. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи за 
производство на пеницилин — — — 

921. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски 
ѓубриња — — — — — — — — 

922. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во про-
изводството на натриум-триполифосфат 
и натриум-силикофлуорид - - - - -

923. Решение за измени на Решението за оп-
ределување на пониски царински стапки 
на увоз на специфичната опрема што се 
користи во производството на криолит, 
бели саѓи и алуминиум-трифлуорид — 

924. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на специ-
цифичната опрема што се користи во про-
изводството на фосфорни соли — мине-
рални фосфати за добиточна исхрана — 

925. Решение за измена на Решението за на-
малување џ на царината на увоз на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производството на комплексно минерал-
но ѓубре врз база на тресет — — — 

926. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината за увоз на спе-
цифичната опрема за производството на 
ПОЛРШМИДНИ, полиолефински и полипро-
пиленски синтетички влакна 

927. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на спе-
цифичната опрема за производство на 
полиестерски влакна — — — — — 

928. Решение за измена на Решението за на-
малувале на царината на увоз на специ-
фичнат-а опрема за производство на по-
лиакрилонитрилно влакно 

929. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производството, на натриум перборат — 

930. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производството на толуолдиизоцијанат 
(ТШ) - -

931. Решение за измена на Решението за на-
мачување на царината на увоз на спе-
цифичната опрема за производство на 
трихлоретилен и перхлоретилен — — 

932. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на спе-
цифичната опрема што се користи за 
производство на основни земјоделски 
производи — — — — — — — — 

833. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи во 
производството на јастиви масла — — 

934. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на спе-
цифичната опрема што се користи за про-
изводство на млеко — — — — — 

1898 

1898 

1899 

1899 

- 1895 

- - - 1896 

1896 

- - - - - - - 1896 952. 

1897 

1897 

1897 

1898 

935. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на по-
морски рибарски бродови за ловење 
риба во океански води и делови на тие 
бродови — — - — — — — -

936. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увозот на ри-
барски бродови за ловење риби — — 

937. Решение за измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на спе-
цифичната опрема за доработка (сушење, 

1894 сортирање, в лажење, ферментација и 
др.) на тутун — — — — — — — 

938. Решение за продолжување на важењето 
на решенијата за царинскиот контингент 
со кои се намалени царините на увозот 

1894. . на специфичната опрема за определени 
гранки и групации на стопанството — 

939. Решение за определување на царинската 
стапка ,,Слободно'' на увозот на специфич-
на опрема — електронски сметачи што 

1894 се користат во заводите за статистика -
940. Решение за дополнение на Решението за 

намалување на царината на увозот на 
локомотиви, вагони и електромоторни 
возила за потребите на југословенските 

1895 железници — - — — — — — — 1900 
941. Правилник за квалитетот на рибите, ра-

ковите, школкарите, морските ежови, 
жабите, желките, полжавите и нивните 
производи — — — — - , — — - 1900 

1395 942. Правилник за југословенските стандар-
ди за вијчени стоки — — — — — 1920 

- 943. Правилник за југословенскиот стандард 
за „тестлајнер" за изработка на бранест 
картон — — — — — — — — — 1920 

944. Правилник за југословенскиот стандард 
од областа на обоената металургија — 1921 

945. Правилник за југословенските стандар-
ди за геомеханички испитувања — — 1921 

946. Правилник за југословенските стандар-
ди од областа на електрониката и теле-
комуникациите — - — — — — — 1921 

947. Правилник за југословенските стандар-
ди за регулациони вентили — — —, 1922 

948. Правилник за југословенските стандар-
ди од областа на електротехниката — 1922 

949. Правилник за југословенскиот стандард 
за минерални масла — — - — — 1922 

950. Правилник за југословенските стандар-
ди за елементи за спојување — — — 1923 

951. Спогодба 5а промена на затечените цени 
на саѓи - - - - - - - 1923 
Спогодба за промена на затечените цени 
,за камиони, специјални возила, меѓу-
градски и-приградски автобуси, мотори, 
менувачи, опрема и нивни резервни 
делови — — — — — — — — — 1924 

953. Спогодба за промена на затечените цени 
за графитни електроди, аморфни елек- -
троди, необработени, антрацитна маса и 
„Б" маса - . - - - - - - - 1924 

954. Спогодба за промена на затечените цени 
за градско-приградски автобуси, нивна 
опрема и резервни делови — — — — 1923 

Исправка на Правилникот за југословенскиот 
стандард за елементи за спојување — — 1924 

Укази — — — — — — — — — — 1924 
Назначувања и разрешувања — — — - 1925 
Одликувања — — - — — — — — — 1923 


