
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ*' изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. —• 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-

ственото книговодство 6G802 003-1125 

Четврток, 25 април 1974 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 20 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 16 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр I. Попи фах 226. — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

279. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за раз-
војните премии и за обезбедување средства за ис-
плата на тие премии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РАЗ-

ВОЈНАТА ПРЕМИЈА 

1. Во Одлуката за условите и за начинот за ос-
тварување на развојната премија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/73) во точка 1 став 2 на крајот се 
додаваат запирка и зборовите: „пресметани според 
квалитетот од прописите за гарантираните, односно 
минималните откупни цени". 

2. Во точка 3 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата од наплатената премија, издвоени 

на посебна сметка во смисла на чл. 2 и 3 од Зако- , 
нот организациите на здружениот труд можат да 
ги користат кога органот надлежен, за работите на 
земјоделството во републиката, односно автономната 
покраина на Службата на општественото книговод-
ство ќе и ја достави самоуправната спогодба за ко-
ристењето, односно за здружувањето на тие сред-
ства." 

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

Е. п. бр.213 
17 април 1974 година 

Белград . 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

за 50% така што новата царинска стапка да изне-
сува: 

280. 

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ 

ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. За увозот на производите наведени во след-
ниот тарифен број односно став на Царинската та-
рифа, царинските стапки предвидени со Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), се зголемуваат 

Тарифен 
број Наименување 

Царине?: а 
стапка 

28.47/1 Хромати: 
в) цинктетрахидроксихромат 15 
г) олово 12 
д) цинк 12 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 214 
17 април 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

281. 
Врз основа на член 37 став 1 и член 376 од За-

конот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 
26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА 

ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/68. 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 
28/72, 18/73 и 53/73) во точка 1 став 1 ред. бр. 57, 98, 
105 и 106 се бришат. 

2. Одредбата на точка 1 од *оваа одлука се од-
несува на работите на увозот на стоки што ќе се 
склучат и ќе и се пријават на банката од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 215 
17 април 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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Врз основа на член 66 став 3 од Законот за де-
визно" работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 
71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИН-

ГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1974 ГОДИНА 

1. Стоковниот контингент до кој корисниците на 
злато БО 1974 година можат да купуваат непрера-
ботено злато од производителите во Југославија или 
во странство, се одредува во количина, и тоа: 

— во килограми — 
1) за ордени и медали 2 
2) за заботехнички цели 1.105 
3) за научни потреби 10,2 
4) за потребите на индустријата в 576,8 
5) за потребите на преработката на* 

злато во накит и други предмети 
од злато 4.825 

6) за други потреби и резерви 2.433 

Организациите на здружениот труд — произво-
дители на злато во Југославија за потребите на пре-
работката на злато во своите организации, покрај 
1.115 kg од стоковниот контингент одреден во од-
редбата под 5 став 1 на оваа точка, можат да ко-
ристат уште и 50% од зголемената количина на про-
изводството на злато во 1974 година — во однос, на 
производството на злато во 1973 година. 

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

Е. п. бр. 216 
17 април 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

283. 

Врз основа на член 2 од Законот за посебните 
давачки при увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕ-

НИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Во Одлуката за определување на земјоделски-
те и прехранбените производи за кои при увозот се 
плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ", 
бр, ll/71) t во точка 1 по редниот број 189 се додаваат 
57 нови редни броеви, кои гласат: 

„Реден Тарифен 
број број на 

Царин- Наименување на стоките 
еката 
тарифа 

1 2 3 

192 04.01/За, б Јогурт и млеко кисело 
193 04.02/16 Млеко и кајмак, конзервирани, 

концентрирани или засладени 
во течна или полуцврста (жит-
ка) состојба, 
друго 

194 

195 

04.02/26 

07.01/Зд-6 

Млеко и кајмак, конзервирани, 
концентрирани или засладени 
во цврста состојба (во блокови, 
прав ити.), 
ДРУГО 
Модри патлиџани, свежи или 
разладени 

196 07.01/ЗД-7 Спанаќ, свеж или разладен 
197 07.01/ЗД-8 Боранија, свежа или разладена 
198 07.01/ЗД-9 Грашок, свеж или разладен 
199 07.02/3 Пиперки (варени или не), смрз-

нати 
200 07.05/26 Грашок, друг 
201 08.04/2 Грозје, суво 
202 08.05/26 Ореви, без лушпа 
203 08.07 , Овошје со голушки, свежо 
204 08.08 Бобичесто овошје, свежо, освен 

боровница 
205 08.09 Друго овошје, свежо 
206 08.10/1 Овошје варено, конзервирано со 

смрзнување, без додаден шеќер 
207 08.10/2Д К а ј ели и праски, варени или не, 

конзервирани со смрзнување, 
без додаден шеќер 

208 08.11/3 Најсин привремено конзервира-
ни (со сулфур диоксид, во сала-
мура, во сулфурираиа вода или 
во други раствори за конзерви-
рање), но непогодни за непо-
средна потрошувачка во таква 
состојба 
Прекрупа од пченица или на-
полица 
Гриз од наполица, друг 
Зрна од жита излупени, поли-
рани, кршени, гмечени (вклучу-
вајќи и снежинки); никулци од 
жита, мелени или не 
Брашно, гриз и лушпи од ком-
пир 
Слад, пржен или не 
Маслодајна репка 
Мас л одај ни семки и плодови, 
Други 
Сурово масло од кикиритки 
Масло од репка, сурово 
Салама, друга 
Кланичин производи за јадење, 
други 
Паштети од црн џигер 
Сардини во буриња", во каци 
и ел. 

222 16.04/36-2 и 3 Сардини, други, во конзерви, 
нестерилизирани и други 

223 16.04/4 Преработки и конзерви од ту-
ш т а 

224 16.04/5 Преработки и конзерви од скуиш 

209 11.02/1а 

210 11.02/16-2 

211 11.02/3 

212 11.05 

213 11.07 
214 Д2.01/86 
215 12.01/8г-7 

216 15.07/За 

217 15.07/6а-1 
218 16.01/16 
219 16.01/36 

220 16.02/2а 
221 16.04/За 

190 02.06/1а Бекон 
191 03.02/2а Сардели, солени, во саламура 

сушени или димани 
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225 16.04/вв Филети, други , , 
226 16.04/76 Рибини пасти, други: 
227 16.04/86 Антипасти, други 
228 17.04/1 Бонбони 
229 17.04/3 Гуми за џвакање, во маса или 

обликувани 
230 18.06 Чоколада и други преработки 

за храна, што содржат какао 
231 19.02 Преработки од брашно, гриз, 

скроб или екстракт од слад, што 
се употребуваат за исхрана на 
деца или за диететски и кули-
нарски цели, а што содржат по 
тежина помалку од 50°/о какао 

232 19.07 Леб, бродски бисквити-двопек, и 
други обични пекарски произ-
води, без додаток на шеќер, мед, 
јајца, маснотии, сирење или 
овошје 

233 19.08 Слатки, бисквити; кекси и дру-
ги фини пекарски производи, па 
и со додаток на какао во која и 
да било сразмера 

234 20.03 Овошје конзервирано со замрз-
нување, со додавање на шеќер 

235 20.06/од 7 до 14Круши, јаболка, кајсии, праски, 
и 156 сливи, цреши и вишњи, јагоди, 

мешано овошје и друго овошје 
приготвено или конзервирано на 
друг начин, со или без додава-
ње на шеќер или алкохол 

21.04 Сосови, комбинирани зачинске 
средства 

22.02 Лимонада ароматизирани мине-
рални и газирани води и други 
безалкохолни гниј ачки, освен со-
кови од овошје и зеленчук од 
тар. бр. 20.07 

236 

237 

238 

239 

240 
241 

242 
243 

22.07 Јаболкова, крушкова, медовина 
и други превриени пијачки 

22.09/4, 5, 6, 7, 8 Пелиековец, виски и џин, рум и 
ликери 

22.10/1 Вински оцет 
23.02 / Трици и други остатоци од сее-

ње, мелење или други преработ-
ки на жито или на мешунест 
растенија 

23.03/1 Режанки од шеќерна репа 
23.07/26 Храна приготвена за животни, 

неспомената 
Казеин за прехранбената ин-* 
дуетри ја 

35.03/2 Желатин ) 1 

35.05/la Декстрин". 

244 35.01/1а 

245 
246 

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

Е. п. бр. 217 
17 април 1974 година 

Белград 

' Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 

И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71, 33/72. 53/72, 64/72. 11/73. 17/73. 45/73, 
53/73, 56/75, 7/74 и 19/74), во Списокот на стоките за 
кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е 
составен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат 
следните измени, и тоа: 

01.02 Говеда, живи, вклучувајќи ги би-
волите: 
1) Крави: 

б) други: 
2) буши 

2) Бикови: 
б) други: 

2) буши 
3) Волови: 

* а) буши 

01.04 Овци и кози, живи: ' | 
1) Овци и овни: 

б) за колење 

01.05 Живина, жива (кокошки, мисирки, 
гуски, пајки и морки): 
1) Кокошки: 

б) подмладок: 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

02.01 

1) пилиња ГДК ЛБ 
в) други ГДК ЛБ 

2) Мисирки: 
в) други ГДК ЛБ 

3) Гуски: 
в) други ГДК ЛБ 

4) Пајки: 
в) други ГДК ЛБ 

5) Морки: 
в) други ГДК ЛБ 

6) Друго: 
в) друго ГДК ЛБ 

Месо и кланични производи за ја-
дење од животни од тар. бр. 01.01 
до 01.04 заклучно, свежи, разладе-
ни н а смрзнати: 
2) Месо овчо и козјо: 

а) јагнешко и јаречко: 
1) јагнешко, свежо и ладено ГДК РК 
2) јагнешко, смрзнато ГДК Р К 
3) јагниња заклани, во кожа ГДК РК 
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в) бакалар ГДХ ЛБ 
г) харинга ГДК ЛБ 
д) други: 

1) лосос ГДК ЛБ 
2) друга ГДК ЛБ 

4) Друго ГДК ЛБ 
03.03 Черупкари и мекотелци, во черуп-

ки или не, свежи (живи или мрт-
ви), разладени, смрзнати, солени, 
во саламура или сушени, черуп-
кари со черупка, само варени во 
вода: 
1) остриги ГДК ЛБ 
2) јастози ГДК ЛБ 
3) ракови: 

а) речни ГДК ЛБ 
б) морски ГДК ЛБ 

4) Школки: 
а) морски ГДК ЛБ 

04.01 Млеко и кајмак, свежи, сконцен-
трирани или незасладени: 
2) Кајмак и врв од млеко: 

а) кајмак ГДК ЛБ 
3) Друго: 

а) јогурт ГДК РК 
б) млеко кисело ГДК РК 
в) сурутка ГДК ЛБ 
г) друго ГДК ЛБ 

04.02 Млеко и кајмак, конзервирани, 
концентрирани или засладени: 
1) Во течна или полуцврста (жит-

ка) состојба: 
а) млеко конзервирано, конден-

зирано ГДК РК 
б) друго ГДК РК 

2) Во цврста состојба (во блокови, 
прав ити.): 
а) млеко полномасно, во прав и 

блокови ГДК РК 
б) млеко полумасне, во прав и 

блокови ГДК РК 
в) друго ГДК РК 

04.05 Јајца од птици и Жолчки од јајца, 
свежи, сушени или на друг начин 
конзервирани, зашеќерени или не: 
1) Јајца во лушпа: 

а) кокошкина свежи ГДК Д 
б) КОКОШКИНА конзервирани ГДК Д 

2) Јајца без лушпа: 
а) во прав ГДК Д 
б) смрзнати ГДК Д 
в) други: 

1) за индустриски цели ГДК Д 
2) друго ГДК ЛБ 

06.03 Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени, 
за букети или за украсни цели, 
свежи, сушени, бојосани, бе лени, 
импрегнирани или на друг начин 
приготвени: 
1) Свежо ГДК ЛБ 
2) Сушено ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

07.01 Зеленчук, свеж или разладен: 
2) Домати ГДК Д 

б) друго: 
1) овчо, свежо и ладено ГДК РК 
2) овчо, смрзнато ГДК РК 

02.02 Заклана живина и други кланични 
производи од живина за јадење 
(освен џигерот), свежи, разладени 
или смрзнати: 
3) Мисирки заклани и месо од нив ГДК РК 
4) Гуски заклани и месо од нив: 

а) гускини копани и гради ГДК РК 
б) друго ГДК РК 

5) Пајки заклани и месо од нив ГДК РК 
6) Друго: 

а) морки (бисерки) заклани ГДК РК 
в) друго ГДК РК 

02.05 Свинска сланина и сало, ослободе-
ни од мршаво месо, живинско сало 
(нетопено и непресувано), свежи, 
разладени, смрзнати, солени, во 
саламура, сушени или димени: 
1) Сланина и свинско сало: 

а) сланина солена ГДК РК 
б) сланина сушена, димена ГДК РК 
в) сланина и сало свинско, су-

рово ГДК РК 
02.06 Месо и кланичин производи за ја-

дење од сите видови (освен џиге-
рот од живина) солени, во сала-
мура, сушени или лимени: 
1) Бекон, шунка и друго свинско 

месо: 
а) бекон ГДК РК 
б) шунка ГДК РК 
в) друго: 

1) месо свинско во сала-
мура ГДК РК 

2) пршута ГДК РК 
3) сувомесести преработки 

свински, други ГДК РК 
2) Друго месо: * 

а) говедско ГДК РК 
б) телешко ГДК РК 
г) живинско ГДК РК 

03.01 Риби, свежи (живи или мртви), 
разладени или смрзнати: 
1) Слатководни риби: 

а) пастрмки ГДК ЛБ 
, б) јагули ГДК ЛБ 

в) крап ГДК ЛБ 
г) други 

2) други слатко водни риби ГДК ЛБ 
2) Морски риби: 

а) сардели ГДК ЛБ 
б) тун и ни ГДК ЛБ 
в) бакалар ГДК ЛБ 
г) харинги ГДК ЛБ 
д ) ДРУГИ: 

2) сардини ГДК ЛБ 
3) други ГДК ЛБ 

3) Рибен џигер и икри: 
а) од слатководни риби ГДК ЛБ 
б) од морски риби ГДК ЛБ 

03.02 Риби, сушени, солени или во сала-
мура; риби лимени, печени или не-
печени, пред или во текот на ли-
меното: 
2) Морски риби: 

а) сардели ГДК ЛБ 
б) тунини ГДК ЛБ 
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2) Круши и дуњи: 
а) круши ГДК ЛБ 

б) дуњи ГДК ЛБ 

08.07 Овошје со костшхка, свежо: 
1) Сливи ГДК ЛБ 
2) Дреши и вишни: 

а) цреши ГДК ЛБ 
б) вишни ГДК ЛБ 

3) Вишна мара ска ГДК ЛБ 
4) Кај сни ГДК ЛБ 
5) Праски ГДК ЛБ 
в) Друго ГДК ЛБ 

08.08 Бобичесто овошје, свежо: 
1) Јаготки ГДК ЛБ 
2) Малинки ГДК ЛБ 
3) КапинкИ ГДК ЛБ 
4) Друго: 

а) боровница ГДК ЛБ 
б) рибизла ГДК ЛБ 
в) друго , ГДК ЛБ 

08.09 Друго овошје, свежо: 
1) Лубеници ГДК ЛБ 
2) Дињи ГДК ЛБ 
3) Плод од шипинка ГДК ЛБ 
4) Друго ГДК ЛБ 

08.10 Овошје (варено или не), конзерви-
рано со одмрзнување, без додаден 
шеќер: 
1) варено ГДК ЛБ 
2) неварено: 

а) агруми ГДК ЛБ 
б) банани ГДК ЛБ 
в) ананас ГДК ЛБ 
г) кокосов орев ГДК ЛБ 
д) кај сим и праски ГДК ЛБ 
ѓ) друго: 

1) јаготки смрзнати ГДК ЛБ 
2) малинки смрзнати ГДК ЛБ 
3) капинки смрзнати ГДК ЛБ 
4) вишни смрзнати ГДК ЛБ 
5) вишни мара ска смрзнати ГДК ЛБ 
6) друго - ., ГДК ЛБ 

08.11 Овошје привремено конзервирано 
(со сулфурдиоксид, во саламура, во 
сулфурирана вода или во други 
раствори за конзервирање), но не-
подобно за непосредна потрошу-
вачка во таква состојба: 
1) Сливи ГДК ЛБ 
2) Јаболка ГДК ЛБ 
3) Кај син ГДК ЛБ 
5) Ананас ГДК ЛБ 
6) Кокосов орев ГДК ЛБ 
7) Друго: 

а) капинки ГДК ЛБ 
б) цреши ГДК ЛБ 
в) јаготки < ГДК ЛБ 
г) малинки ГДК ЛБ 
д) вишни ГДК ЛБ 
ѓ) шипинки ГДК ЛБ 
е) праски ГДК ЛБ 

3) Друго: 
а) маслинки за понатамошна 

преработка ГДК ЛБ 
в) лук и кромид: 

1) лук ГДК ЛБ 
2) кромид ГДК ЛБ 

г) печурки ГДК ЛБ 
д) друго: 
2) пиперки ГДК ЛБ 
3) краставици ГДК ЛБ 
4) зелка и кељ ГДК ЛБ 
5) карфиол ГДК ЛБ 
б) патлиџан, модар ГДК ЛБ 
7) спанаќ ГДК ЛБ 
8) боранија ГДК ЛБ 
9) грашок ГДК ЛБ 

10) трупка, рен. целер, морков и 
друг зеленчук ГДК ЛБ 

07.02 Зеленчук (варен или не), смрзнат: 
1) Грашок ГДК ЛБ 
2) Боранија ГДК ЛБ 
3) Пиперка ГДК ЛБ 
4) Друго ГДК ЛБ 

07.03 Зеленчук, привремено конзервиран 
во саламура, во сулфурирана вода 
или во други раствори за конзер-
вирање, но кој не е специјално 
приготвен за непосредна потрошу-
вачка: 
1) Маслинки: 

а) во саламура ГДК ЛБ 
6) друго ГДК ЛБ 

3) Друго: 
а) во саламура ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

07.04 Зеленчук, сув, дехидриран или 
евапориран, цел, сечен во парчиња 
или режанки, кршен или во прав, 
но понатаму непри готвен: 
4) Печурки ' ГДК ЛБ 

07.05 Мешунест зеленчук: во зрно. сув, 
излупен или не, кршен или не: 
1) Грав: 

б) друг ГДК ЛБ 
2) Грашок: 

б) друг ГДК ЛБ 

08.04 Грозје, свежо или суво: 
1) Свежо ГДК Д 
2) Суво ГДК ЛБ 

08.05 Овошје во лушпа, освен овошјето 
од тар. бр. 08.01, свежо или суво, 
излупено или не: 
1) Бадеми: 

а) во лушпа ГДК ЛБ 
б) без лушпа ГДК ЛБ 

2) Ореви: 
а) во лушпа ГДК ЛБ 
б) без лушпа ГДК ЛБ 

3) Лешници: 
а) во лушпа ГДК ЛВ 
б) без лушпа ГДК ЛБ 

4) Костени (марони) ГДК ЛБ 

08.06 Јаболка, круши и дуњи, свежи: 
1) Јаболка: 

а) трпезни ГДК Д 
б) за индустриска преработка ГДК ЛВ 
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ж) дуњи ГДК ЛБ 
з) вишни мараска ГДК ЛБ 
ѕ) боровница ГДК ЛБ 
и) друго ГДК ЛБ 

08.12 Овошје сушено, освен овошјето од 
та p. бр. 08.01, 03.02, 08.03, 08.04, 
08.05: 
1) Сливи: 

а) етквирани ГДК ЛБ 
б) неетивирани ГДИ ЛБ 
в) прунели ГДК ЛБ 

С9.04 Црн пипер; пименти од видовите 
capsicum или пимента: 
1) Црн пипер: 

в) во прав, црн ГДК ЛБ 
г) во прав, бел ГДК ЛБ 

3) Пиперки мелени: 
а) мелени ГДК ЛБ 
б) толчени __ ГДК ЛБ 

10.05 Пченка: 
4) Друга: 

г) во кочани, зелена ГДК ЛБ 

10.07 Елда. просо, канарипско семе (за 
птици) и сорго во зрно; други 
жита: 
1) Елда ГДК ЛБ 

11.01 Брашно од жита: 
2) Друго: 

а) од 'рж ГДК ЛБ 
б) од пченка ГДК ЛБ 

11.02 Прекрупа и гриз од жита; зрна од 
жита обработени на друг -начин 
(на пример: ва лани, во лу шпичкн, 
полирани, перлирани или гмечени, 
но понатаму ^приготвени). освен 
оризот излупен, глазпран, полиран 
или кршен, никулци од жита 
цели, валани, во лушпички или 
мелени: 
1) Прекрупа и гриз од пченица 

или од наполица: 
а) прекрупа: 

1) пченична ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

б) гриз: 
1) пченичен ГДК ЛБ 
2) друг ГДК ЛБ 

2) Прекрупа и гриз (освен од пче-
ница или напол ица): 
б) гриз: 

1) од пченка ГДК ЛБ 

3) Зрна од жита, излупени, поли-
рани, кршени, гмечени (вклу-
чувајќи и снежинка*); никулци 
од жита мелени или не: 
а) зрна од жита, излупени: 

1) гершла (јачмен) ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

б) снежинки: 
1) од овес (зоб) ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

*) ДРУГО Г Д К Л Б 

11.04 Брашно од овошје од кој и да * 
тарифен број од главата 8: 
2) Друго ГДК ЛБ 

11.07 Слад, пржен или не: ј 
1) Пржен ГДК ДЛ 
2) Друг ГДК ДЛ 

11.08 Скробови; ину лин: 
1) Скробови: 

а) од пченица ГДК ЛБ 
б) од пченка ГДК РК 
в) од ориз ГДК ЛБ 
д) Други: 

1) скроб од Други жита ГДК ЛБ 
2) скроб од други видови ГДК ЛБ 

2) Ину лин ГДК ЛБ 

11.09 Глутен од пченица, исушен или не ГДК ЛБ 

12.01 Маслодајни семиња и плодови, 
цели или кршени: 
4) Соја ГДК ЛБ 
8) Друго: 

а) сончоглед ГДК ЛБ 
б) ма ел ода јна репка ГДК ЛБ 
г) друго: 

7) маслени семиња и плодо-
ви други ГДК ЛБ 

12.02 Брашно или гриз од маслодајни 
семиња или маслодајии плодови, 
што не е ослободено од масло, (ос-
вен брашното од синап): 
I) Од арашид ГДК ЛБ 
2) Од копра ГДК ЛБ 
3) Од палмини костилки ГДК ЛБ 
4) Од соја ГДК ЛБ 
5) Од ленено семе ГДК ЛБ 

8) Од сончоглед ГДК ЛБ 
II) Од ма ел ода јна репка ГДК ЛБ 
12) Од тиквини костилки ГДК ЛБ 
14) Од други маслодајни семиња и 

плодови ГДК ЛБ 
12.04 Шеќерна репа, цела или во ре-

жанки, свежа, сушена или во 
прав, шеќерна трска: 
1) Шеќерна репа ГДК ЛБ 
2) Шеќерна трска ГДК ЛБ 

12.08 Рокчиња свежи или сушени, гме-
чени или не или мелени, но пона-
таму неприготвени; костилки од 
овошје и други растителни произ-
води што главно се употребуваат 
за човечка исхрана, што не спа-
ѓаат во ниеден друг тарифен број: 
1) Рокчиња: 

а) рокчиња (рогачи) РДК ЛБ 

12.09 Слама и плева од жита, сурови 
или издробени но на друг начин 
^приготвени: 
2) Слама сечена или пресувана ГДК ЛБ 

12.10 Добиточна репа, бела репа, корење 
за добиточна храна; сено, луцерка, 
граорица, детелина, добиточна зе#-
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ка, волни боб и слични производи 
за исхрана на добиток: 
1) Добиточна репа ГДК ЛБ 
2) Сено: 

а) свежо или суво непресувано ГДК ЛБ 
б) сечено или пресувано ГДК ЛБ 

3) Друго: 
а) луцерка и детелина, свежа 

или сува, непресувана ГДК ЛБ 
б) луцерка и детелина, сечена 

или пресува на ГДК ЛБ 
в) граорица ГДК ЛБ 
г) лупина ГДК ЛБ 
д) добиточна храна зелена или 

сува, друга ГДК ЛБ 

15.03 Стеарин од свинско сало и од сла-
нина, олеостеарин и стеарин од 
лој. масло од сало и од сланина и 
масло од лој и од други животин-
ски' масти, неемулгирани, немеша-
ни, ниту на кој и да било начин 
преработени: 
1) Стеарин од сало, од сланина 

или од лој ГДК ЛБ 
2) Олеостеарин ГДК ЛБ 
3) Масла од сало, од сланина, од 

лој и од други животински ма-
сти ГДК ЛБ 

4) Друго ГДК ЛБ 

15.07 Растителни масла, течни и цврсти, 
сурови, пречистени или рафини-
рани: 
1) Соино: 

а) сурово ГДК ЛБ 
б) рафинирано ГДК Д 

2) Памуково: 
а) сурово ГДК ЛБ 
б) рафинирано ГДК Д 

3) Од кикиритки: 
а) сурово ГДК ЛБ 
б) рафинирано ГДК Д 

4) Маслиново: 
а) сурово ГДК ЛБ 
б) рафинирано ГДК Д 

5) Сончогледово: 
а) сурово ГДК -ЛБ 
б) рафинирано ГДК Д 

6) Масло од мас л ода јна репка и 
масло од синап: 
а) сурово: 

1) масло од репка ГДК ЛБ 
б) рафинирано: 

1) масло од репка ГДК Д 
8) Палмово: 

а) сурово ГДК ЛБ 
б) рафинирано ГДК ЛБ 

9) Кокосово: 
а) сурово ГДК ЛБ 
б) рафинирано ГДК ЛБ 

10) Од палмова јатка (костилка): 
а) сурово ГДК ЛБ 
б) рафинирано ГДК ЛБ 

15.13 Маргарин, вештачки масти за ја-
дење и други масти приготвени за 
јадење: 
2) Друго ГДК РК 

16.01 Колбаси и слично од месо, од дру-
ги кланични производ за јадење, 
или од животинска крв: 
1) Салама: 

а) зимска ГДК РК 
б) друга ГДК РК 

2) Колбаси: 
а) во конзерви ГДК РК 
б) други ГДК РК 

3) Друго: 
а) мортадела ГДК РК 
б) друго ГДК РК 

1G.C2 Други преработки и конзерви од 
месо или од други кла ничии про-
изводи за јадење: 
1) Конзерви од месо: 

а) говедски ГДК РК 
б) свински ГДК РК 
в) живински ГДК РК 
г) со зеленчук ГДК РК 
д) други: 

1) овчи и козји ГДК РК 
3) од дивеч ГДК РК 
4) друго ГДК РК 

2) Паштети: 
а) од црн џигер ГДК РК 
б) други ГДК РК 

3) Дробови во конзерви ГДК РК 
4) Друго ГДК РК 

16.03 Екстракти и сокови од месо; екс-
тракти од риби: 
2) Екстракти од риби ГДК ЛБ 

16.04 Преработки и конзерви од риби, 
вклучувајќи го и кавијарот и не-
говите замени: 
1) Кавијар и негови замени: 

а) кавијар ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

2) Харинги: 
а) конзерви, стерилизирани ГДК ЛБ 
б) конзерви, нестирилизирани ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

3) Сардини: 
а) во буриња, во каци и сл. ГДК РК 
б) друго: 

1) во конзерви, стерилизи-
рани ГДК РК 

2) во конзерви, нестерили-
зирани ГДК РК 

3) дрго ГДК РК 
4) Ту нин а: 

а) конзерви, стерилизирани ГДК РК-. 
б) конзерви, нестер1ршзирани ГДК РК 
в) друго ГДК РК 

5) Скуши: 
а) конзерви, стерилизира^! ГДК РК 
б) конзерви, нестерилизирани ГДК РК 
в) друго ГДК РК 

6) Филети: 
а) во конзерви, стерилизиран ГДК РК 
б) во конзерви, нестерилизира-' 

ни, солени ГДК РК 
в) други ГДК РК 
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7) Рибини пасти: 
а) рибици паштети во конзерви ГДК РК 
б) друго ГДК РК 

8) Антипасти: 
а) конзерви со овошје и со зе-

ленчук и со разни сосови л 
(антипасти) ГДК РК 

б) друго ГДК РК 
9) Друго: 

а) конзерви рибици, други, 
стерилизирани (brislings, 
sparts и др.) ГДК РК 

б) рибини конзерви, нестерили-
зирани* други ГДК РК 

в) рибини преработки, други ГДК РК 

16.05 Черупкари и мекотелци, пригот-
вени или конзервирани: 
1) Черупкари: 

б) ракови ГДК ЛБ 
в) черупкари други ГДК ЛБ 

2) Мекотелци ГДК ЛБ 
.3) Школки ГДК ЛБ 

17.02 Други шеќери; шеќерни сирупи; 
вештачки мед измешан или не со 
природен мед; шеќери карамели-
зирани: 
9) Шеќер карамелизиран ГДК ЛБ 

17.03 Меласа, па и со отстранета боја: 
2) Јаства ГДК ЛБ 

17.04 Производи од шеќер, без какао: 
1) Бонбони ГДК Д 
2) Екстракти од слатко дрво ГДК ЛБ 
3) Гуми за џвакање, во маса или 

обликувани ГДК Д 
4) Друго ГДК ЛБ 

17.05 Шеќери, сирупи и меласи, аро-
матизирани или бојосани, освен 
овошните сокови што содржат 
шеќер додаден во која и да било 
сразмера: 
2) Меласа ароматизирана или бо-

јосана ГДК ЛБ 
3) Ванила-шеќер и ванилин-шеќер ГДК ЛБ 
4) Друго ГДК ЛБ 

18.02 Лушпи, ципи, кори и отпадоци од 
какао: 
1) Какао-погачи ГДК ЛБ 

18.06 Чоколада и други преработки за 
храна, што содржат какао: 
1) Чоколада: 

а) полутечна, за прелив (ка-
ка о-концентрат) ГДК Д 

б) полнета ГДК Д 
в) чоколадна маса и други из-

работки од чоколада, испол-
нети УДК Д 

г) друга ГДК Д 
2) Друго: 

б) друго ГДК Д 

19.01 Екстракт од слад РДК ЛБ 

19.02 Преработки од брашно, од гриз, 
од скроб или од екстракт од слад, 
што се употребуваат за исхрана 
на деца или за диететски или ку-
линарски цели, а што содржат по 
тежина помалку од 50°/о какао: 
1) За исхрана на деца и за дие-

тетска исхрана: 
а) без какао: 

1) за детска исхрана ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

б) со какао: 
1) преработки од млеко со 

сладен екстракт и со ка-
као ГДК ЛБ 

2) за детска исхрана ГДК ЛБ 
3) друго ГДК ЛБ 

2) Друго: 
а) без какао ГДК ЛБ 
б) со какао: 

1) преработки од млеко со 
сладен екстракт и со ка-
као ГДК ЛБ 

2)'друго ГДК ЛБ 

19.03 Теста за храна (макарони, шпаге-
ти и слични производи) ГДК ДЛ 

19.05 Приготвена храна добиена со пу-
кање или пржење на жита или на 
производи од жита (дуван ориз, 
снежинки.од жита и слични про-
изводи) ГДК ЛБ 

19.06 Обланди, капели за фармацеутски 
потреби, обланди за печатење, ли-
стови од оризово брашно и слич-
ни производи ГДК ЛБ 

19.07 Леб, бродски бисквити, двопек и 
други обични пекарски производи 
без додаток на шеќер, на мед, на 
јајца, на маснотии, на сирења или 
на овошје ГДК ЛБ 

19.08 Слатки, бисквити, кекси и други 
фини пекарски производи, па и со 
додаток на какао во кој и да би-
ло сразмер: 
1) Слатки ГДК ЛБ 
2) Бисквити ' ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

20.01 Зеленчук и овошје приготвено или 
конзервирано во оцет или во оце-
тна киселина, со или без шеќер, 
па и со додаток на соли, зачини 
или синап: 
1) Во херметички затворени садо-

ви до 10 kg нето: 
а) краставици кисели ГДК РК 
б) пиперки кисели ГДК РК 
в) друго ГДК РК 

2) Друго ГДК РК 

20.02 Зеленчук приготвен или конзер-
виран на друг начин, освен со 
оцет или со оцетна киселина: 
1) Маслинки за јадење ГДК РК 

: 2) Домати ГДК РК 
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21.07 Прехранбени производи, ^споме-
нати ниту опфатени на друго ме-
сто: 
6) Какао вештачко ГДК ЛБ 

10) Друго ГДК ЛБ 
22.01 Води, минерални води, гасирани 

води, мраз и снег: 
1) Минерални води: 

а) природни ГДК ЛБ 
б) вештачки ГДК ЛБ 

22.02 Лимонада ароматизирани мине-
рални и гасирани води и други 
безалкохолни пијачки, освен соко-
вите од овошје и зеленчук од тар. 
бр. 20.07: 
1) Лимонада и оранжада ГДК ЛБ 
2) безалкохолни пијачки, други ГДК ЛБ 

22.03 Пиво: 
1) Во шишиња и лименки ГДК ДЛ 
2) Друго: 

а) во буриња и цистерни ГДК ДЛ 
б) друго ГДК ДЛ 

22.06 Вермут и други вина од свежо 
грозје, со додадени ароматични 
екстракти: 
1) Вермут и други ароматични ви-

на во шишиња: 
б) вина ароматизирани други 

(аперитив и слично) ГДК ЛБ 
2) Вермут и други ароматични ви-

на во буриња и цистерни: , 
б) вина ароматизирани други 

(аперитив и сл.) ГДК ЛБ 
22.07 Јаболкова, крзчлкова, медовина и 

други превриени пијачки: 
1) Јаболкова ГДК ЛБ 
2) Крушкова ГДК ЛБ 
3) Медовина ГДК ЛБ 
4) Друго: 

а) вино од вишни мараска 
(превриено) ГДК ЛБ 

б) пијачки превриени други ГДК ЛБ 
22.09 ПГпиритуси (освен оние од тар. бр. 

22.08); ликери и други алкохолни 
пијачки; сложени алкохолни пре-
работки (т. н. концентрирани екс-
тракти) за производство на пијач-
ки: 
1) Етил-алкохол ГДК ЛБ 
2) Сливовица ГДК ЛБ 
3) Ракија друга: 

б) арак ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

4) Пелинковец ГДК ЛБ 
5) Виски и џин ГДК ЛБ 
7) Рум ГДК ЛБ 
8) Ликери ГДК ЛБ 
9) Концентрирани екстракти и 

есенции за приготвување алко-
холни пијачки: 
б) друго ГДК ЛБ 

. 10) Друго ГДК ЛБ 

22.10 Оцет за јадење и негови замени: 
1) Вински ГДК ЛБ 
2) Друго ЃДК ЛБ 

3) Печурки: 
а) во солена вода ГДК РК 
б) во конзерви ГДК РК 

4) Шпаргли ГДК РК 
5) Друго: 

а) зелка кисела ГДК РК 

20.03 Овошје конзервирано со замрзну-
вање, со додаток на шеќер: 
1) Јаготки ГДК РК 
2) Малинки ГДК РК 
3) Капинки ГДК РК 
4) Вишни ГДК РК 
5) Вишни мараска ГДК РК 
6) Овошје друго ГДК РК 

20.04 Овошје, кори од овошје и делови 
на растенија, конзервирани со 
шеќер (исцедени, прелиени, кан-
диран^ : 
1) Овошје глазиране, кандирано ГДК РК 
2) Кори овошни, растенија и де-

лови од растенија, глазирани 
или карирани ГДК РК 

20.05 Џемови, овошни желеа, мармела-
д а овошни пиреа и овошни пасти, 
добиени со варење со додаток на 
шеќер или не: 
1) Со додаток на шеќер: 

а) пекмез од сливи ГДК РК 
б) пекмез од друго овошје ГДК РК 
в) мармелада од сливи ГДК РК 
г) мармелад од друго овошје ГДК РК 
д) џемови ГДК РК 
ѓ) слатко од овошје ГДК РК 
е) желеа овошни ГДК РК 
ж) друго ГДК РК 

2) Без додаток на шеќер ГДК РК 

20.06 Овошје приготвено или конзерви-
рано на хдруг начин, со или без 
додаток на шеќер или на алко-
хол: 
3) Морски лешник ГДК ЛБ 
4) Бадем: 

б) друго ГДК ЛБ 
7) Круши ГДК РК 
8) Јаболка ГДК РК 

9) Кај сиј и ГДК РК 
10) Праски ГДК РК 
11) Сливи . ГДК РК 
12) Дреши и вишни ГДК РК 

13) Јаготки ГДК РК 
14) Мешано овошје ГДК РК 
15) Друго: 

а) компоти ГДК РК 
б) друго ГДК РК 

21.02 Екстракти, есенции или концен-
трат^ од кафе, од чај или од ма-
те-чај; производи врз база на 
овие екстракти, есенции или кон-
центрати: 
1) Екстракти или есенции од ка-

фе; производи врз база на 
овие екстракти или есенции ГДК РК 

2) Друго: * . 
б) концентрат од кафе ГДК РК 
в) друго ГДК РК 
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23.02 Трици и други остатоци од сеење, 
од мелење или од друга преработ-
ка на жита или на мешунести ра-
стенија: 
1) Од жито: 

а) пченица: 
1) трици ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

б) 'рж: 
1) трици ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

в) јачмен: 
1) трици ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

г) овес: 
1) трици ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

д) пченка: 
1) трици ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

ѓ) други жита: 
1) трици ГДК ЛБ 
2) друго * ГДК ЛБ 

2) Од мешунести растенија ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ' 

23.03 Резанки од шеќерна репа, отпадоци 
од шеќерна трска и други отпа-
доци при производството на ше-
ќер; комина од пиварници и де-
стилерии; остатоци при производ-
ство на скроб или слични остато-
ци: 
1) Резанки од шеќерна репа ГДК ЛБ 
2) Отпадоци од шеќерна трска ГДК ЛБ 
3) Отпадоци од преработка на 

скроб ГДК ЛБ 
4) Друго: 

б) отпадоци од пиварски јач-
мен и од дестилација ГДК ЛБ 

в) отпадоци од пченковни ни-
кулци ГДК ЛБ 

Д) друго ГДК ЛБ 
23.05 Талог од вино; вински камен 

(стреш), сурови: 
2) Вински камен ГДК ЛБ 

23.06 Производи од растително потекло 
што се употребуваат за исхрана 
на животни, не наведени ниту 
опфатени во некоја друга одред-
ба од оваа тарифа: 
1) Пченковина и кочанки ГДК ЛБ 
2) Желад ГДК ЛБ 

23.07 Засладена добиточна храна; дру-
ги преработки што се употребу-
ваат за храна на животни: ' 

- 1) Витаминизирана добиточна 
храна ГДК ЛБ 

2) Друго: 
а) добиточна храна приготвена 

со меласа (трици, маслени 
погачи со додаток на мела-
са), печено комиње од ме-
ласа ГДК ЛБ 

б) храна приготвена за живот-
ни; неспомената ГДК ЛБ 

д) друго ГДК ЛБ 

24.02 Тутун преработен: екстракти или* 
сокови од тутун: 

, 1) Пури (со отсечени врвови или 
не) ГДК Д 

2) Цигари ГДК Д 
3) Друго: ' 

а) тутун за цигари ГДК Д 
б) тутун за луле ГДК Д 

28.21 Оксиди и хидроксиди на хром: 
1) Оксиди: 

а) хром триоксид ГДК ЛБ 

28.30 Хлориди и оксихлориди: 
1) Хлориди на: 

г) железо ГДК ЛБ 
28.40 Фосфити^хипофосфити и фосфа-

ти: 
3) Фосфати на: 

г) калциум: 
2) друго ГДК ЛБ 

Д) ДРУГИ Г Д К Л Б 

28.47 Соли на метални киселини (на 
при гл ер: хромати, перманганати, 
станати ити.): 
1) Хромати на: 

в) цинктетрахидроксихромат ГДК ЛБ 
г) олово ГДК ЛБ 
Д) Ц и н к Г Д К Л Б 

28.49 Благородни метали во колоидна 
состојба; амалгами на благородни ' 
метали; соли и други органски 
или неоргански соединенија на 
благородни метали, вклучувајќи и 
албуминати, протеинати, танати и 
слични соединенија, хемиски опре-
делени или не: 
3) Соли и други органски и неор-

гански соединенија на благо-
родни метали: , 
а) сребро нитрат ГДК ЛБ 
б) друго: 

2) друго " ГДК ЛБ 
30.05 Други фармацеутски стоки: 

5) Торби и кутии за прва помош ГДК ЛБ 

32.09 Фирниси и лакови; водени бои; 
приготвени водени пигменти што 
се употребуваат за довршување 
на кожа; бои и емајли; пигменти 
во ленено масло, во вајт-шпирит, 
во шпиритус од терпентин, во 
фирнис или во други разредувани 
за бои или за ема ј ли; фо лин за 
печат; бои и други материи за 
бојосување; во форми или во па-
кувања за продажба на мало: 
5) Бои во облици или пакувања 

за продажба на мало: 
а) за домаќинство ГДК ЛБ 
в) други ГДК ЛБ 

35.01 Казеин, казеинати; и други казе-
ински деривати; лепило од казе-
ини; 
1) Казеин 

а) за прехранбената индустрија ГДК ЛБ 
б) за производство на вештач-

ки влакна ГДК ЛБ 
в) други ГДК ЛБ 
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в) силикат™ лепила ГДК ЛБ 
г) целулозни лепила, лепила 

од уреа, винилни лепила и 
други лепила од вештачки 
сишли ГДК ЛБ 

Д) ДРУГО Г Д К Л Б 

36.08 Други запаливи препарати и про-
изводи: 
1) Горива цврсти или во паста, 

врз база на алкохол (сцврснат 
алкохол и слични производи) ГДК ЛБ 

2) Металдехид („мета") и други 
слични горива во таблети, во 
стапчиња и во слични облици ГДК ЛБ 

3) Течни горива за запалки, во 
завои до ЗОО еш3 ГДК ЛБ 

37.02 Филмови во ленти-ролни, осетли-
ви на светлина, неекспонирани, 
дупчени или не: 
1) Филмови во ленти-ролни: 

а) до заклучно 8 mm широчи-
на: 
1) црно-бели: 

а) за фотографија ГДК ЛБ 
2) колор: 

а) за фотографија ГДК ЛБ 
б) над 8 mm до 35 mm широ-

чина : 
1) црно-бели: 

а) за фотографија ГДК ЛБ 
2) колор: 

а.) за фотографија ГДК ЛБ 
в) над 35 mm широчина: 

1) црно-бели: 
а) за фотографија ГДК ЛБ 

2) колор: 
а) за фотографија ГДК ЛБ 

2) Двојно (обострано) емулгирани 
филмови: 
а) рендген-филмови: 

1) неприготвегш за продаж-
ба ГДК ЛБ 

2) други ГДК ЛБ 
в) Друго: ГДК ЛБ 

3) Друго: 
б) друго ГДК ЛБ 

37.03 Хартија, картон и ткаенини осет-
ливи на светлина, неекспонирани, 
или експонирани но неразвиени: 
1) Фотографска хартија црно-бела РК ЛБ 

37.04 Плочи и филмови осетливи на 
светлина, експониран^ неразвие-
ни, негатив или позитив: 
1) Кинематографски филмови: 

а) негатив: 
1) дупчени филмови долги 

30 метра или помалку: 
а) фотографски филмови 

или плочи ГДК ЛБ 
2) дупчени филмови над 30 

метра должина: 
а) фотографски филмови 

или плота ГДК ЛВ 

2) Лепило од казеин ГДК ЛБ 
3) Друго: 

а) казеинати ГДК ЛБ 
б) други деривати на казеин ГДК ЛБ 

35.02 Албумите, албуминати и други 
албумински деривати: 
1) Албумин: 

а) негоден или направен него-
ден за човечка исхрана ГДК ЛБ 

б) други: 
1) свеж или конзервиран, 

освен сушен ГДК ЛБ 
2) сушен ГДК ЛБ 
3) друг ГДК ЛБ 

2) Албуминати и други деривати на албумини ГДК ЛБ 

35.03 Желатин (вклучував го и оној 
во листови сечени во квадратна 
или правоаголна форма, обрабо-
тен или необработен по површи-
на, бојосан или не) и негови дери-
вати; лепило од коски, кожа, 
живци, жили и од слични произ-
води и лепило од риби; лепило од 
рибини меури: 
1) Туткал кожен или коскен ГДК ЛБ 
2) Желатин ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

35.04 Пептони и други протеински ма-
терии и нивни деривати; кожен 
прав, хромиран или не: 
1) Пептон за медицински цели ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) пептони, протеини и дери-
вати * ГДК ЛБ 

б) кожен прав, хромиран или 
не ГДК ЛБ 

в) глобулин и хемоглобин (ос-
вен приготвен за лек) ГДК ЛБ 

35.05 Декстрин и декстрински лепила; 
растворлнви или пржени гробо-
ви; скробни лепила: 
1) Декстрин и декстрински лепи-

ла: 
а) дектсрин ГДК ЛБ 
б) лепила од декстрин (над 1 

kg пакуван) ГДК ЛБ 
2) Скробни лепила ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

35.06 Приготвени лепила на друго ме-
сто неспоменати ниту опфатени; 
производи од сите видови годни 
за лепење, приготвени за продаж-
ба на мало како лепила во обвив-
ки во нето тежина од 1 kg за-
клучно: 
2) Производи од сите видови за 

лепење пригодени за продажба 
на мало, како и лепила во за-
вои рамно или под еден kg . 
нето: 
а) рибино лепило; ихтиокол 

цврст ГДК ЛБ 
б) лепило од коски, од кожа, 

од живци, од жили или од 
други слични животински 
материи ГДК ЛБ 
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38.19 Хемиски производи и препарати 
на хемиската и на сродните ин-
дустрии (вклучувајќи ги и оние 
што се состојат од мешаници на 
природни производи), неспоменати 
ниту опфатени на друго место; 
отпадочни производи на хемиска-
та и на сродните индустрии, не-
споменати ниту опфатени на дру-
го место: 
1) Производи и препарати, освен 

оние од точката 2 на овој та-
рифен број: 
б) средства против замаглува-

ње стакла за очила, стакло 
за прозорци и друго ГДК ЛБ 

н) друго: 
12) антифриз-средство про-

тив смрзнување на вода ГДК ЛБ 

39.04 Зацврснати белтоци (на пример, 
зацврснат казеин, зацврснат же-
латин): 
2) Желатин ГДК ЛБ 

39.07 Изработки од материјалите од 
тар. бр. 39.01 до заклучно 39.06: 
2) Плексиглас-табли за кошарка ГДК ЛБ 
4) Завеси и слични производи ГДК ЛБ 
5) Резервоари, буриња, кутии и 

слично за сместување и тран-
спорт на стоки " ГДК ЛБ 

10) Црева (рабни) ГДК ЛБ 
11) Облека ГДК ЛБ 

40.14 Други изработки од нес јакнат 
(мек) вулканизиран каучук: 
3) Душеци за надувување ГДК ЛБ 

42.06 Предмети од црева (освен од сви-
лен катгут), од мочни меури или 
од жили: 
1) Жици од црева: 

б) за спортски реквизити ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

2) Друго: 
а) изработки од црева, други ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

46.01 Преплети и слични изработки од 
материјали за плетење, за сите по-
треби, во ленти составени или не: 
1) Од пластични материјали ГДК ЛБ 

46.02 Материјали за плетење соединети 
заедно во паралелни стракови или 
ткаени, во вид на листови, вклу-
чувајќи и простирку подметки и 
застирки; оплети од слама за ши-
шиња: 
1) Од пластични материи ГДК ЛБ 
2) Од праќе ГДК ЛБ 
3) Од слама ГДК ЛБ 
4) Друго ГДК ЛБ 

4Ѕ.03 Копаничарски плетарски и други 
изработки од материјали за плете-
ње изработени директно во форми; 
изработки од стоки од тар. бр, 
46.01 или 46.02; изработки од луфа: 
1) Од пластични материи: 

а) кошници и куфери плетени ГДК ЛБ 
б) плетарски изработки други ГДК ЛБ 

б) позитив: 
1) дупчени филмови долги 

30 метра или помалку: 
а) фотографски филмови 

или плочи ГДК ЛБ 
2) дупчени филмови над 30 

метра должина: 
а) фотографски филмови 

или плочи ГДК ЛБ 
2) Други: 

а) фотографски филмови или 
плочи ГДК ЛБ 

37.05 Плочи, недупчени и дупчени фил-
мови (освен кинематографските 
филмови), експонирани и развие-
ни, негатив или позитив: 

.1) Микрофилмови: 
б) други ГДК ЛБ 

2) Плочи и листови: 
б) друго ГДК ЛБ 

3) Друго: 
б) друго ГДК ЛБ 

37.06 Кинематографски филмови, експо-
нира ни или развиени, што содр-
жат само регистриран звук, нега-
тив или позитив ГДК ЛБ 

37.07 Други кинематографски филмови, 
експонирани и развиени, со сни-
мен или неснимен звук, негатив 
или позитив: 
1) Негатив: 

а) кинематографски играни ГДК ЛБ 
б) документарни и научни ГДК ЛБ 
в) краткометражни ГДК ЛБ 
г) рекламни и други ГДК ЛБ 

2) Позитив: 
а) кинематографски, играни ГДК ЛБ 
б) документарни и научни ГДК ЛБ 
в) краткометражни ГДК ЛБ 
г) рекламни и други ГДК ЛБ 

38.08 Колофониум и смолни киселини 
и нивни деривати, освен смолните 
естри од тар. бр. 39.05; смолните 
есеиции и смолните масла: 
2) Есенции и смолни масла: 

а) масла смолни ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

4) Друго: 
а) смолни киселини и масла ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

38.11 Средства за дезинфекција, за 
уништување инсекти (инсектици-
ди), фунгициди, хербициди (сред-
ства за уништување плевели), 
средства за уништување паразити, 
отрови за стаорци и слични про-
изводи изработени во облици или 
пакувања за продажба на мало 
или како препарати или артикли 
(на пр. сулфурирани ленти, фити-
ли и свеќи, хартија за степување 
муви): 
3) Друго: 

а) соли за импрегнација на 
дрво, приготвени врз база 
на арсенова киселина и сое-
диненија на хром ГДК ЛБ 
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3) Од слама: 
а) кошници и ковчези плетени ГДК ЛБ 
б) плетарски изработки други ГДК ЛБ 

4) Друго ГДК ЛБ 
47.02 Отпадоци од хартија и од картон; 

стари изработки од хартија и од 
картон, што можат да се употребат 
исклучиво за изработка на хар-
тија: 
1) Отпадоци од хартија ГДК ЛБ 
2) Стара хартија ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

49.06 Проекти и нацрти, за индустриски, 
архитектонски, машински, тргов-
ски или слични цели, во оригинал 
или во репродукција на истите на 
хартија осетлива на светлрта; ра-
кописи и чукани текстови: 
2) Друго ГДК ЛБ 

66.02 Бастуни (вклучувајќи ги и плани-
нарските бастуни и бастуните за 
седење) стапови од трски, камич-
ци, корбачи и слично: 
1) Бастуни, бастуни за планинари 

и скалпи ГДК ЛБ 
2) Корбачи ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

67.01 Кожа и други делови од птици со 
нивно перје или пердув, перје, де-
лови од перје, пердув и предмети 
од овие материи (освен производи-
те од тар. бр. 05.07 и цевчињата и 
дршките од перје, обработени): 
1) Кожа и други делови на птици, 

покриени со нивните перја или 
пердув ГДК ЛБ 

2) Перје, делови од перје и од 
пердув: 
а) перје белено, бојосано, -сло-

жено за украси ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

3) Друго ГДК ЛБ 

67.02 Вештачко цвеќе, лисје или овош-
је, и нивни делови; предмети из-
работени од вештачко цвеќе од 
лисје или од овошје: 
2) Друго ГДК ЛБ 

67.03 Човечка коса уредена, истенчена, 
бел ена или поинаку обработена; 
волна и друга животинска длака 
приготвена за перики и слично: 
1) Човечка коса ГДК ЛБ 
2) Друго ГДК ЛБ 

67.04 Перики, лажни бради, кадрици, 
плетеници и слични предмети од 
човечка коса или од животинска 
длака илvi од текстил; други изра-
ботки од човечка коса (вклучувај-
ќи ги и мрежите од човечка коса) ГДК ЛК 

69.07 Плочи за подови, плочи за огсш-
шта-камини и плочи за обложува-
ње на ѕидови, неглеѓосани и негла-
зирани: 
1) Од обична земја 

а) за ѕидови и додови ' i ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

2) Од фајанс: 
а) за ѕидови и подови ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

3) Од друг керамичен материјал: 
а) за ѕидови и подови ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

69.08 Плочи за подови, плочи за огни-
шта-камини и плочи за обложува-
ње ѕидови, глегосани или глази-
рани: 
1) Од обична земја: 

а) за ѕидови и подови ГДК РК 
б) други ГДК РК 

2) Од фајанс: 
а) за ѕидови и подови ГДК РК 
б) други ГДК РК 

3) Од порцелан: 
а) за ѕидови и подови ГДК РК 
б) други ГДК РК 

4) Од друг керамичен материјал: 
а) за ѕидови и подови ГДК РК 
б) други ГДК РК 

69.09 Лабораториски, хемиски и индуст-
риски садови; кади, корита и слич-
ни садови, што се употребуваат во 
земјоделството; лонци, тегли и 
слични предмети, што се употребу-
ваат за транспорт и пакување 
стоки: 
1) Предмети за лабораториски, хе-

миски или индустриски цели: 
а) од материјали отпорни спре-

ма киселини: 
1) керамички изработки ла-

бораториски и за индуст-
рија ГДК ЛБ 

б) од друг материјал: 
1) керамички изработки ла-

бораториски и за индуст-
ријата ГДК ЛБ 

2) Корита, кади и слични садови, 
што се користат во земјоделст-
вото: 
а) од материјали отпорни спре-

ма киселини ГДК ЛБ 
б) од други материјали ГДК ЛБ 

69.14 Други преработки од керамички 
материјали: 
1) Од порцелан ГДК ЛБ 
2) Од фајанс ГДК ЛБ 
3) Од други керамички матери-

јали: 
а) керамички куќни предмети ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

70.15 Стакла за часовници — саатови и 
слични стакла (вклучувајќи ги и 
стаклата што се употребуваат за 
очила за сонце, но исклучувајќи 
го стаклото погодно за корекција 
на видот), свиткани, искривени, 
шупливи и слично; стаклени топки 
и сегменти на топки, што се упо-
требуваат за изработка на часов-
ници, саатови и слично: 
1) Обично стакло за очила (неоп-

тичко) ГДК ЛБ 
3) Друго: 

б) друго ГДК ЛБ 
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70.20 Стаклени влакна (вклучително и 
стаклена волна), предива, ткаени-
ни и предмети изработени од нив: 
3) Друго: 

б) друго: 
2) изработки од стаклени 

влакна и волна ГДК ЛБ 
3) стаклени влакна ГДК ЛБ 

70.21 Други изработки од стакло: 
3) Стакло за индустриска упо-

треба ГДК ЛБ 
4) Друго ГДК ЛБ 

71.03 Вештачки или реконструирани, 
скапоцени или полускапоцени ка-
мења, необработени, сечени или на 
друг начин обработени, но немон-
тиран^ неуредени и ненанижани 
(освен камења ненаредени по го-
лемец, привремено нанишани за-
ради полесно пренесување): 
1) За индустриски цели ГДК ЛБ 

73.21 Конструкции и делови на кон-
струкции (хангари и други гра-
дежни конструкции, мостови и 
делови од мостови, Брати за брани, 
кули, решеткави столбови, покри-
ви, капаци за покрови, капаци, 
рамки за врати и прозорци, балу-
стради, украсни столбови и пот-
порници ити.), од железо или од 
челик; плочи, ленти, прачки, агол-
ници, профили, цевки ити., од 
железо или од челик, приготвени 
така што да се гледа нивната на-
мена за конструкции: 
1) Конструкции, па и некомплетни 

соединети или не, и делови: 
в) кули за длабински дупчења ГДК ЛБ 

V3.30 Котли-ленгери, драгови и нивни 
делови, од железо или од челик: 
1) Котли-ленгери за бродови ГДК ЛБ 
2) Друго ГДК ЛБ 

84.03 Газожени и генератори за воден 
гас, со или без пречистувач^ аце-
тиленски генератори (со влажна 
постапка) и слични генератори за 
г&с, со пречистувач или не: 
5) Делови , ГДК ЛБ 

84.04 Парни машини — локомобили 
(вклучувајќи и подвижни машини, 
освен парни трактори од тар. бр. 
87.01 или механички движени 
друмски валјаци) со сопствени 
котли: 
4) Делови ГДК ЛБ 

84.06 Мотори со внатрешно согорување, 
клипни: 
1) За авиони ГДК ЛБ 
2) Делови за авионски мотори ГДК ЛБ 
5) За моторни шински возила ГДК ДЛ 

84.08 Други мотори и погонски машини: 
1) Мотори за авиони: 

а) гасни турбини ГДК ЛБ 
б) реактивни ГДК ЛБ 

4) Делови: 
а) за млазни авиони ГДК ЛБ 

84.09 Механички подвижни друмски 
вал јаци: 
5) Делови ГДК ЛБ 

84.16 Каландери и слични машини за 
валање (освен за обработка и ва-
лање метали и за валање стакло), 
и цилиндри за нив: 
4) Делови, други ГДК ЛБ 

84.17 Машини, уреди и слична лабора-
ториска опрема, електрично загре-
вани или не, за обработка на ма-
теријали со менување на темпера-
турата. како што се; греење, готве-
ње, пржење, дестилација, пречис-
тување, стерилизација, пастериза-
ција, парење, сушење, евапориза-
ција, валоризација, кондензација 
или разладување, освен машини 
или уреди за домаќинство; грејачи 
за вода и ѓрејачи за бањи, ^ е л е к -
трични: 

1) Машини и уреди (освен оние од 
точката 2): 
г) за парење и сушење: 

2) друго ГДК ДЛ 
з) машини за ферментација, 

одржување и вештачко ста-
рење ГДК ДЛ 

84.18 Центрифугу машини и апарати за 
филтрирање и пречистување (ос-
вен инки за филтрирање, цедилки 
за млеко и слично), за течности 
или гасови: 
3) Делови: _ 

а) за апаратите од точка 1. ГДК ЛБ 

84.21 Механички апарати (рачни или не) 
за исфрлање, дисперзија или рас-
прскува«^ течности или прав; 
апарати за гаснење пожар (напол-
нети или не); аерографски пишто-
ли и слични апарати; машини и 
апарати за исфрлање пара или 
песок и слични машини за исфр-
лање со млаз: 
3) Други апарати за расправање 

течности, со пумпи, за разни 
цели: 
а) лозјарски прскалка моторни ГДК ЛБ 

4) Атомизери и слични прскал ки: 
а) рачни: 

3) други ГДК ЛБ 
д) над 400 1 до 800 1, влечени ГДК ЛБ 
е) друго: 

2) друго ГДК ЛБ 
5) Делови ГДК ЛБ 

84.23 Машини стабилни или подвижни 
за ископување, нивелирање, наби-
вање, длабење, дупење и вадење 
земја, минерали или руди (на при-
мер: механички лопати, режачки 
на јаглен, екскаватори, скрепери, 
нивелири и булдожери); зва поби-
вање типови; снежна ^лугови Jfea 1 
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сопствен погон (вклучувајќи и 
приклучоци за снежни плугови): 
13) Делови: 

а) ескалатори и суви багери ГДК ЛБ 
б) производи од точките 5, б, 

7, 8, 9 и 10 ГДК ЛБ 
в) други ГДК ЛБ 

84.24 Земјоделски и градинарски маши-
ни за Приготвување и култивирање 
на земја (на пример: плугови, бра-
ни, култиватор^ сеалки и расфр-
лани На ѓубре); валјаци за ливади 
и спротски терени: 
1) Плугови: 

а) запрежни ГЛК ЛБ 
б) самоодки ГДК ЛБ 
в) тракторе™ - ГДК ДК 
г) други ГДК ЛБ 

2) Култиватор^: 
а) запрежни ГДК ЛБ 
б) тракторски ГДК ДК 
в) други ГДК ЛБ 

3) Брани: 
а) запрежни ГДК ЛБ 
б) тракторски ГДК ДК 
в) други ГДК ЛБ 

4) Вал јаци: 
а) запрежни ГДК ЛБ 
б) тр актерски ГДК ДК 
в) други ГДК ЛБ 

5) Чини јаши: 
а) запрежни ГДК ЛБ 
б) тракторе™ ГДК ДК 
в) друг*! ГДК ЛБ 

6) Сеалки: 
а) запрежни ГДК ЛБ 
б) тракторе™ ГДК ДК 
в) други ГДК ЛБ 

7) Расфрлани на ѓубриња: 
а) запрежни: 

1) расфрлани на шталско ѓу-
бре ГДК ЛБ 

2) расфрлачи на вештачко ѓу-
бре ГДК ЛБ 

б) факторе™: 
1) расфрлачи на шталско ѓу-

бре ГДК ДК 
2) расфлачи на вештачко 

ѓубре ГДК ДК 
в) други: 

1) расфрлачииа шталско ѓу-
бре ГДК ЛБ 

2) расфрлачи на вештачко 
ѓубре ГДК ЛБ 

8) Орудија за прашење (копачки): 
а) запрежни ГДК ЛВ 
б) тракторе™ ГДК ДК 
в) други ГДК ЛБ 

9) Машини за садење, култивира-
ње и други, за градинарство: 
а) влечени и носени ГДК ЛБ 
б) самоодни ГДК ЛБ 

11) Делови ГДК ЛБ 

84.25 Машини, апарати и оправи за бер-
ба и вршидба на земјоделски про-
изводи; преси за слама и за храна 

за добиток; косачки за трева, ве-
терници и слични машини за чис-
тење семе, зрна и мешунест зелен-
чук; машини за сортирање јајца и 
други машини за сортирање земјо-
делски производи (освен машини 
за мелничката индустрија од тар. 
бр. 84.29): 
2) Комбајни за пченка: 

в) во делови, за монтажа ГДК ДК 
8) Треб ла и превртувани за семе*: 

б) други: 
1) гребла ГДК ДК 
2) превртувани ГДК ДК 

13) Делови ГДК ЛБ 
84.26 Машини за млекарство™ (вклучу-

вајќи и машини за молзење) 
1) Машини за молзење ГДК ДК 
2) Машини за преработка на млеко ГДК ЛБ 
3) Машини за изработка на сире-

ње, путер и слични производи ГДК ДЛ 
4) Други машини за млекарство^ ^ДК ЛБ 
5) Делови ГДК ЛБ 

84.27 Гмечалки-преси, ступи и други ма-
шини за производство на вино, на 
јаболкница, на овошки сокови и 
слично: 
1) Механички гмечалки и преси, за 

производство на вино, ракија и 
сокови: 
а) преси за вино и визбени уре-

ди ГДК ЛБ 
б) гмечалки и гметалки, за о-

вошје ГДК ЛБ 
2) Рачни апарати за производство 

на сокови и други пијачки: 
а) преси за вино ГДК ЛБ 
б) гмечалки и гметалки, за о-

вошје ГДК ЛБ 
3) Други уреда за производство на 

вино, ракија и сокови: 
а) визбени уреди ГДК ЛБ 
б) гмечалки и гметалки, за о-

вошје ГДК ЛБ 
4) Делови ГДК ЛБ 

84.28 Други машини за земјоделството, 
гр а д ина рств ото, живинарството и 
пчеларството; уреди за никнење, 
снабдени со механичка или тер-
мичка опрема; инкубатори и по-
лози за живинарството: 
4) Делови ГДК ЛБ 

84.29 Машини за мелничката индустрија 
и други машини (освен машини за 
земјоделските стопанства) за пре-
работка на жита и на сув мешунест 
зеленчук: 
7) Делови ГДК ЛБ 

84.30 Машини што не спаѓаат во други 
тарифни броеви од оваа глава, што 
се употребуваат во следните инду-
стрии на храна или пијачки: ле-
карската, слаткарската, за изработ-
ка на чоколадни производи, мака-
рони, ревиоли или слични произ-
води од жита за храна, за изра-
ботка на преработка од месо, 1»*ба, 
овошје и зеленчук (вклучувајќи и 
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машини за сечкање и режење); за 
производство на шеќер и пиво: 
3) Машини за кланичката индус-

трија ГДК ДК 
4) Машини и уреди за преработка 

на овошје, освен су ши л ници ГДК ДК 
5) Машини и уреди за изработка 

на овошни и други сокови, ос-
вен сушилници ГДК ЛБ 

6) Машини и уреди за преработка 
на зеленчук, освен сушилници ГДК ДЛ 

11) Дру со 
б) машини за производство на 

чоколада и бонбони ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

84.31 Машини за изработка или довршу-
вање на целулозна маса, хартија 
или картон: 
4) Делови: 

г) други ГДК ЛБ 

84.32 Ккиговрзачки машини, вклучувај-
ќи и машини за против ање книги: 
3) Делови: 

б) други ГДК ЛБ 

84.33 Машини за сечење хартија или 
картон, од сите видови; други ма-
шини за преработка на хартиена 
маса, на хартија или картон: 
4) Делови: 

б) други ГДК ЛБ 
84.34 Машини, апарати и прибори за лее-

ње и слагање букви; машини, ос-
вен машини алатки од тар. бр. 
84.45, 84.46 или 84.47, за приготву-
вање и изработка на печатарски 
плочички, плочи, клишиња или 
вал јаци, печатарски букви од сите 
видови, матрици со отисци и кли-
шиња; печатарски плочички, пло-
чи-клишиња, плочички, плочи, 
вал јаци и литографски камења 
приготвени за печатарски цели (из-
мазнет^, иззрнети или полирани): 
3) Плочи, в&лјаци и други слични 

предмети, освен литографски 
камења: 
а) приготвени за печатарски 

Цели , ГДК ЛБ 
б) друго: 

2) друго ГДК ЛБ 
4) Литоѓрафски камења приготве-

ни за печатарски цели ГДК ЛБ 
5) Друго: 

а) букви од сите видови, од ме-
тал ГДК ЛБ 

б) друго: 
2) печатарски прибор, друг ГДК ЛБ 

6) Делови: 
б) други ГДК ЛБ 

84.35 Други машини за печатење; по-
мошни машини за печатење: 
5) Делови: 

б) други ГДК ЛБ 

84.38 Помошни машини за машините од 
тар, бр, 84.37 (шафт-машини, жа-
кар д- машини, автоматски запирани 

на движењето и механизам за ме-
нувале на правецот на движењето; 
на совалката); делови и прибор што 
исклучиво или главно служат за 
машините од овој тарифен број и 
за оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 
(вретена и крила за вретена, гар-
нитури за влачарници и карди; ис-
фрлани на ниплови, совалки, нит-
ки и дигани за нитки и игли ити.): 
2) Делови и прибор за машините и 

апаратите од овој тарифен број 
и од тар. бр. 84.36 и 84.37: 
д) друго: 

2) делови за машини од тар. 
број 84.36, други ГДК ЛБ 

3) делови за машини од тар. 
број 84.37, други ГДК ЛБ 

4) делови за машини од тар. 
број 84.38, други ГДК ЛБ 

5) друг прибор ГДК ЛБ 

84.39 Машини за изработка и довршува-
ње клобучина (филц) во парчиња 
или во форми, вклучувајќи и ма-
шини за изработка на шапки и -
тулци за шапки: 
3) Делови ГДК ЛБ 

84.40 Машини за перење, чистење, су-
шење, белење, бојосување, апрети-
рање, довршување и преслекува-
ње на текстилно предиво, на ткае-
нини или на изработки од текстил-
ни материјали (вклучувајќи и ма-
шини за перење, пеглање и суво 
чистење); машини за свиткување, 
намотување, сечење на ткаенини; 
машини за преслекување на ткае-
нини или на други подлоги — при 
изработката на линолеум и други 
покривки за под; машини за печа-
тење на текстил, на кожа, поѕид-
ници, на хартија за завиткување, 
на линолеум и на други матери-
јали, и гравирани или ецувани 
плочи, плочички или валјаци за 
овие машини: 
3) Делови: 

а) за машини и апарати од 
точка 1 _ ГДК ЛБ 

84.41 Машини за шиење; мебел за вгра-
дување на машини за шиење, или 
за машини за шиење: 

14) Делови: 
б) за чевларски машини ГДК ЛБ 
г) други ГДК ЛБ 

84.43 Конвертори, лонци за леење, ка-
лапи за леење и машини за леење, 
за металургијата и леарниците на 
метали: 

12) Делови ГДК ЛБ 
84.44 Валачници и валачнички станови 

и вал јаци за нив: 
. 8) Делови ГДК ЛБ 

84.48 Делови и прибор наменети за упо-
треба исклучително или главно за 
машините од тар. бр. 84.45 до 84,47, 
вклучувајќи и носачи н а работни, ; 
делови и на држачи, за алати, гла-« 
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85.16 Електрична опрема за контрола на 
сообраќајот на железниците, дру-
мовите и внатрешните водни па-
тишта, и опрема што се употребу-
ваат за слични цели во проста ниш-
ките инсталации и на аеродромите: 
1) Сигнални и сигурносни уреди: 

д) во рудниците ГДК ЛБ 
2) Електрични-електронски апара-

ти за контрола на сигурноста и 
командување во сообраќајот: 
д) во рудниците ГДК ЛБ 

86.02 Електрични шински локомотиви, 
на акумулатори или со надворешен 
извор на електрична енергија: 
2) Акумулаторов маневарки и 

слични шински возила: 
б) за тесен колосек ГДК ЛБ 
в) за рудници ГДК ЛБ 

8С.08 Контенери, специјално конструира-
ни и опремени за превоз со едно 
или со повеќе видови превозни 
средства: 
1) За компримирани гасови ГДК Д 
2) За течности ГДК Д 
3) За цемент и вештачки ѓубриња ГДК Д 
4) За превоз на радиоактивни ма-

терии ГДК ДЛ 
5) За превоз на стоки во растуре-

на состојба ГДК Д 
6) Друго ГДК ДЛ 

86.10 Железнички и трамвајски шински 
склопови и фитинзи, механичка 
опрема неелектрична, за сигнали-
зација и контрола на друмски, же-
лезнички или други возила, на бро-
дови или воздухоплови; делови од 
колосеци, фитинзи или опрема: 
2) Механичка опрема неелкрична, 

за сигнализација и контрола на 
сите видови сообраќај: 
а) комплетни уреди со регула-

ција: 
1) сигнални уреди на желез-

ниците, ^електрични ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

б) опрема со хидраулични и ' 
пневматски или слични уре-
ди, но без уреди за регула-
ција: 
1) сигнални уреди на желез-

ниците, неелектрични ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

в) друго: 
1) сигнални средства на ули-

ца и на патишта (освен 
електрични) ГДК ЛБ 

2) сигнални средства во воз-
душниот и поморскиот со-
браќај ГДК ЛБ 

3) друго ГДК ЛБ 

87.06 Делови и прибор за моторни вози-
ла од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03: 
3) Делови на трактори за монтажа ГДК Д 

ви за сечење навои, разделни глави 
и слични орудија што се монтираат 
на машини-алатки; држачи на ала-
ти за кој и да е тип алати или ма-
шини-алатки за рачна употреба: 
1) Делови и прибор: 

в) машина за обработка на дрво ГДК ЛБ 
д) машина за обработка на плута ГДК ЛБ 

8156 Машини за сортирање, просевање, ј 
сепарација, перење, кршење, меле-
ње и мешање земја, камен, руди и 
други минерални материи во цврс-
та состојба (вклучувајќи и прав и 
маса-паста); машини за. агломери-
зација, леење и обликување на. 
цврсти минерални горива, на ке-
рамичка маса, на нестврднати це-
мента на гипс и ел. и на други ми-
нерални производи во прав или во 
форма на маса; машини за изра-
ботка на леарски калапи од песок: 
8) Делови ГДК ЛБ 

84.59 Машини и механички уреди што 
имаат посебни функции, што не 
спаѓаат во ниеден тарифен број од 
оваа глава: 
2) Друго: 

1) друго: 
9) преси за изработка на дрв-

ни плочи, машини за им-
прегнација на дрво ГДК ЛБ 

84.60 Леарски кутии за леарници на ме-
тали; калапи за леење метали (ос- ' 
ве?! калапи од типот за инготи), за 
метални карбиди, за стакло, за ми-
нерали материи (на пример: кера-
мичка маса, бетон или цемент) или 
за каучук или вештачки пластич-
ни материи: 
1) Калапи за центрифугалио лее-

ње: 
б) за одливки на стакло и на 

керамика ГДК ЛБ 
2) Друго: 

б) за одливки на стакло и ке-
рамика г д к л в 

84.65 Делови од машини што не содржат 
електрични приклучоци, изолацио-
ни делови, калеми, контакти или 
други електрични карактеристики, 
и кои не спаѓаат во кој и да е друг 
тарифен број од оваа глава: 
1) Бродски пропелери ГДК ЛБ 

85.05 Електромеханички апарати за до-
маќинство, со вграден електричен 
мотор: 
6) Делови г д к л в 

85.07 Електрични апарати за бричење и 
стрижење, со вграден електричен 
мотор: 
3) Делови ГДК ЛБ 

85.10 Електрични преносни светилки 
(ламби), батериски и магнетски, ос-
Бен ламбите од тар. бр. 85.09; 
5) Делови ГДК ЛБ 



Страна 566 — Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 25 април 1974 

в) товарни бродови: 
1) поморски ГДК ЛБ 
2) танкери поморски ГДК ЛБ 
3) танкери речни ГДХ ЛБ 
4) бродови речни ГДК ЛБ 

г) бродови со крилца и со Без-
душна перница ГДК ЛБ 

д) моторни чамци: 
1) спортски чамци Д ЛБ 
2) други Д ЛБ 

Ѓ) чамци за веслање; за кајака-
рење и за каноистика, изра-
ботени од специјално дрво 
или од пластична маса Д ЛБ 

е) други чамци: 
2) друго Д ЛБ 

ж)друго: 
1) бродови рибарски, помор-

ски ГДК ЛБ 
2) бродови за научни истра-

жувања ГДК ЛБ 
3) јахти Д ЛБ 
4) шлепови и други пловила ГДК ЛБ 
5) сплавови ГДК ЛБ 
6) друго ГДК ЛБ 

3) Делови, неспомнати ГДК ЛБ 
Ѕ9.02 Бре дови специјално изградени за 

влеча или за туркање на други 
пловила: 
1) Лучки и вонлучки реморкери, 

наменети за спасување, јачина 
над 600 КЅ: 
а) поморски ГДК ЛБ 
б) речни ГДК ЛБ 
в) други ГДК ЛБ 

2) /Други: 
а) поморски ГДК ЛБ 
б) речни ГДК ЛБ 
в) други ГДК ЛБ 

89.03 Пловечки светилници, противпо-
жарни пловила, пловечки багери 
од сите видови, пловечки дигалки 
и други пловила за кои е пловид-
бата споредна во однос на нивната 
главна функција; пловечки доко-
ви : 
1) Пловечки докови: 

а) работилници пловни ГДК ЛБ 
б) пловни објекти, други ГДК ЛБ 

2) Дигалки, багери, противпожар-
ни пловила, со сопствен погон: 

! а) понтонски и пловни дигалки ГДК ЛБ 
; б) багери пловни ГДК ЛБ 

в) пловни објекти, други ГДК ЛБ 
г) друго ГДК ЛБ 

3) Светилници и слични пловила, 
без сопствен погон ГДК ЛБ 

4) Друго: 
а) пловни разбивани (на карпи и 

снили ГДК ЛБ 
б) ДРУГО Г Д К Л Б 

89.05 Пловечки постројки освен плови-
лата (на пример, кесони, штекови, 
п лу тачи и па ток а зи) ГДК ЛБ 

90.01 Леќи, призми, огледала и други 
оптички елементи од кој и да е ма-

88.01 Балони и воздушни лаги (бродови): 
1) Балони на сопствен погон — це-

пелини ГДК ЛБ 
2) Балони за метеорологија ГДК ЛБ 
3) Балони, воздухоплови други ГДК ЛБ 

88.02 Авиони, хидроавиони и змеј ови; 
ротошу ти: 
1) Авиони за патнички сообраќај 
со најмалку пет патнички седишта: 

а) хидроавион*! ГДК Д 
2) други авиони: 

а) хидроавион^ ГДК Д 
4) Едрилици Г Д К Л Б 

5) Друго ГДК ЛБ 
88.03 Делови на стоки од тар. бр. 88.01 и 

83.02: 
1) Од тар. бр. 88.01 ГДК ЛБ 
2) Од тар. бр. 83.02: 

а) од точката 1: 
1) трупови на авиони, панел 

и шпер-плочи за авиони ГДК ЛБ 
2) костури на авиони - ГДК ЛБ 
3) ел и си ГДК ЛБ 
4) за стој ни трапови, кочнич-

ки уреди, за авиони ГДК ЛБ 
5) кормила за авиони ГДК ЛБ 
6) делови ка авиони, други ГДК ЛБ 
7) друго ГДК ЛБ 

б) други: 
1) трупови на авиони, панел 

и шпер-плочи за авиони ГДК ЛБ 
2) костури на авиони ГДК ЛБ 
3) ел иси ГДХ ЛБ 
4) застој ни трапови, кочнич-

ки уреди, за авиони ГДК ЛБ 
5) кормила за авиони ГДК ЛБ 
6) делови на авиони, други ГДК ЛБ 
7) друго ГДК ЛБ 

88.05 Катапулт!! и слична воздухопловна 
опрема за лансирање, средства за 
обука на летачи наземи, делови 
од кои и да се горни предмети: 
1) Катапулти и слична воздухо-

пловна опрема, за лансирање ГДК ЛБ 
2) Средства за обука на летачи на-

земи ГДК ЛБ 
3) Делови на кои и да се горни, 

предмети ГДК ЛБ 
89.01 Бродови, чамци и други пловила, 

кои не спаѓаат во некој од след-
ните тарифни броеви на оваа гла-
ва: 
2) Друго: 

а) патнички бродови: 
1) поморски ГДК ЛБ 
2) речни ГДК ЛБ 

б) патничко-товарни бродови: 
1) ладилници: 

а) поморски ГДК ЛБ 
б) речни ГДК ЛБ 

2) тр а ек ти од сите видови: 
а) поморски ГДК ЛБ 
б) речни ГДК ЛБ 

Ѕ) друго: 
а) поморски ГДК ЛБ 
б) речни ГДК ЛБ 
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тери јал, немонтиран^ освен такви 
оптички необработени елементи од 
стакло; листови или плочи од по-
ларизирачки материјали: 
2) Оптичко стакло обработено, друго ГДК ЛБ 
3) Стакло за очила за сонце и ел., 

обработено ГДК ЛБ 
4) Стакло за објективи ГДК ЛБ 
5) Стакло за филтери ГДК ЛБ 
6) Стакло за кондензатори ГДК ЛБ 
7) Друго 

а) поларизирачки елементи, не-
упасувани ГДК ЛБ 

б) друго ГДК ЛБ 

90.02 Леќи, призми, огледала и други оп-
тички елементи, од кој и да е ма-
теријал, монтирани, што се делови 
или фитинзи на инструменти^ или 
апарати, освен такви оптички нео-
бработени елемнти од стакло: 
3) Оптички упасувани елементи за 

мик ро ек опи ГДК ЛБ 
4) Оптички упасувани елементи за 

други инструменти ГДК ЛБ 
90.18 Апарати за механотерапија; апара-

ти за масажа; апарати за психотех-
ника; апарати за вештачко дише-
ње, озонотерапија, оксигепотерапи-
ја, аеросолтерапија или слични; 
апарати за дишење (вклучувајќи и 
гас-маски и слични апарати):" 
3) Делови ГДК ЛБ 

90.22 Машини и апарати за механички 
испитувања на тврдоста, јачината, 
збиеноста, еластичноста и слични-
те својства на индустриските ма-
теријали (на пример, метал, дрво, 
текстил, хартија или пластични 
маси): 
4) Делови ГДК ЛБ 

92.04 Хармоники, концертни хармоники 
и слични музички инструменти; 
уснени хармоника 
2) Други хармоники (клавирски и 

други): 
а) до 96 баса: 

1) хармоники ДЈ1 ЛБ 
2) хармоники во делови, по 

лиценца ГДК ЛБ 
б) други: 

2) хармоники во делови, по 
лиценца ГДК ЛБ 

92.10 Делови и прибор за музички ин-
струменти (освен жици), вклучу-
вајќи и перфорира ни музички 
ролни и механизми за музички ку-
тии; метрономи, тонски виљушки 
и цевки за усогласување на тоневи 
од сите видови: 
1) Клавирски механизми ГДК ЛБ 
2) Гудала и друг прибор и делови 

на гудачки инструменти ГДК ЛБ 
3) Делови на оргули, на хармониу-

ми и на хармоники ГДК ЛБ 

4) Делови на музички инструмен-
ти, други ГДК ЛБ 

95.01 Желковина обработена и предмети 
од желковина ГДК ЛБ 

95.02 Седеф обработен и предхмети од се-
деф ГДК ЛБ 

95.03 Слонова коска обработена и пред-
мети од слонова коска ГДК ЛБ 

95.04 Обработена коска (освен коски од 
кит) и предмети од коски (освен од 
коска од кит) ГДК ЛБ 

95.05 Рогови обработени, корали (при-
родни или агломерирани) и други 
материи за резбарија, од животин-
ско потекло, и предмети од рогови, 
од корали (природни или агломе-
рирани) или од други материи за 
резбарија, од животинско порекло: 
1) Корали обработени и изработ-

ки ГДК ЛБ 
2) Рогови обработени и изработки ГДК ЛБ 
3) Резбарски животински материи, 

обработени, други (коски од кит, 
корупка од черупкари ити.) ГДК ЛБ 

95.06 Растителни материи, обработени 
(на пример: корозо) и предмети од 
растителни материи, за резбарија ГДК ЛБ 

65.07 Обработен гагат (и минерални за-
мени за гагат) килибар, морска 
пена, агломериран килибар и аг-
ломерирана морска пена, и пред-
мети од овие материи: 
1) Килибар и изработки: - -

а) природни ГДК ЛБ 
б) вештачки ГДК ЛБ 

2) Друго ГДК ЛБ 

95.08 Предмети оформени или резбс.ре-
ни, од восок, од стеарин, од при-
родни гуми или од природни смо-
ли (ма пример: копал или коло-
фоноиум), или од паста за мод ел и-

' рање, и други оформени или 
модел прани предмети на друго 
место неспомнати ниту опфатени; 
желатин нестврднат, обработен (ос-
вен желатинот од тар. бр. 35.03) и 
предмети од нестврднат желатин 
2) Колофокиум за виолински гу-

дала ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

96.01 Метли и четки од шипје или од 
други растителни материи, врзани 
во сноп, но немонтиран^! во врвот 
(на пример метли и мет лички), со 
или без рачки 
1) Метли ГДК ЛБ 
2) Друго ГДК ЛБ 

9G.02 Други метли и четки (вклучувајќи 
и четки што се употребуваат како 
делови за машини); вал јаци за ма-
лана, бришани од каучук за по-



Страна 568 — Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 25 април 1974 

дови (освен гумени вал јаци за су-
шење) и бришалки од крпи за 
под 
1) Четки за заби ГДК ЛБ 
2) Четки за бричење ГДК ЛБ 
3) Четки за бојосување ГДК ЛБ 
4) Вал јаци за мала ње ГДК ЛБ 
5) Бришани од каучук; ГДК ЛБ 
6) Четки за облека и обувки ГДК ЛБ 
7) Друго 

а) тоалетни четки ГДК ЛБ 
б) четки за домаќинство (за мн-

ење на садови, за под, за пе-
рење на ѕидови, на санитар-
ни уреди ити.) ГДК ЛБ 

в) четки занаетчиски (за часов-
никари, жичени PITH.) ГДК ЛБ 

Д) друго ГДК ЛБ 
96.03 Приготвени јазли и снопови за 

изработка на метли и четки 
1) Од животинско потекло ГДК ЛБ 
2) Од растително потекло ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

96.04 Пајалки од перје, за прав ГДК ЛБ 

96.05 Пуфни за пудрење и перничиња 
од кој и да е материјал, за упо-
треба на козметички или тоалетни 
средства ГДК ЛБ 

96.06 Рачни сита и рачни решета, од кој 
и да е материјал „ ГДК ЛБ 

97.01 Играчки со тркала, конструирани 
за јавање или возење деца (на 
пример, велосипеди и трицикли-
-играчки и автомобили со педали); 
колички за кукли, со две или че-
тири тркала 
1) Детски велосипеди, со пречник 

на тркалата до 24" ГДК ЛБ 
2) Автомобили со педали ГДК ЛБ 
3) Тротинети ГДК ЛБ 
4) Друго ГДК ЛБ 

97.03 Други играчки; разни модели што 
се употребуваат со цел за рек-
реација: 

1) Без механизам: 
а) проекциони и кино-апарати 

за деца ГДК ЛБ 
б) д е т с к и нишалки t I ГДК ЛБ 
Е) ѕ в е ч к и Г Д К Л Б 
г) играчки-музички инструмен-

ти ГДК ЛБ 
д) пиштоли, пушки и друго 

детско оружје ГДК ЛБ 
ѓ) војници метални за детска 

игра ГДК ЛБ 
е) играчки други ГДК ЛБ 
ж) играчки во делови ' ГДК ЛБ 

2) Со механизам ГДК ЛБ 
3) Делови ГДК ЛБ 

97.08 Вртелешки, рингишпилу -штандо-
ви за гаѓање и други панаѓурски 
предмети за забавување, патувач-
ки циркуси, патувачки менажерии 
и патувачки театри 1 ГДК ЛБ 

98.01 Копчиња и оформени копчиња 
(копчиња за манжетни, копчиња 
што се закопчуваат со притекува-
ње — од сите видови и патент-
-копчиња; недовршени и готови де-
лови на овие предмети: 
7) Делови ГДК ЛБ 

СЗ.ОЗ Пенкала и моливи (вклучувајќи и 
пенкала и моливи со топчиња) и 
други перца, држалки за перца, 
држалки за моливи и слични др-
жалки и патепт-моливи; делови и 
опрема за нив, освен во тар. бр. 
98.04 или 98.05 
2) Патеит-моливи ГДК ЛБ 
5) Друго 

б) држалки за перца ГДК ЛБ 

98.08 Ленти за машини за пишување и 
слични ленти, па и на калеми; јас-
тачиња за штембили со или без 
кутии: 
1) Ленти за машини за пишување, 

сметање и слични машини ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) јастачиња за штембили ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

98.09 Печатен восок (вклучувајќи го и 
восокот за печатење шишиња) во 
стапчиња, во колачи или во слич-
ни форми: пасти за копирање врз 
база на желатин, па и на подлога 
од хартија или текстил; 
1) Печатен восок ГДК ЛБ 
2) Премачкување за ретуширање 

и гравирање, препарати за гра-
фика, офсет-препарати ГДК ЛБ 

4) Друго ГДК ЛБ 

98.15 Термос-шишиња и други изолира-
ни садови, комплетни, нивни дело-
ви, освен шишиња од стакло: 
2) Делови ГДК ЛБ 

99.04 Поштенски, таксени и слични мар-
ки (вклучувајќи и поштенски оз-
наки-жигови и франкирани пли-
кови, писма, картички и слично), 
употребени или ако се неупотре-
бени кои не се во оптек во земјата 
за која се наменети ГДК ЛБ 

99.05 Колекции и примероци за зоолош-
ки, ботанички, мииеролошки, ана-
томски, историски, археолошки, 
палеонтолошки, етнографски или 
нумизматички збирки: 
1) Зоолошки ГДК ЛБ 
2) Ботанички ГДК ЛБ 
3) Минеролошки ГДК ЛБ 
4) Историски ГДК ЛБ 
5) Етнолошки ГДК ЛБ 
6) Нумизматички ГДК ЛБ 
7) Друго ГДК ЛБ 

2. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран, се вршат следните измени и дополне-
нија; 
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1) тарифниот број 26.02 се менува и гласи: 
„26.02 Згура, пена (дрезга), ковачица и 

сличи и отпадоци при производство-
то на железо и челик: 
1) Згура и пена (дрозга): 

а) згура при производството па 
железо и челик ЛБ ЛБ 

б) друга ЛБ ЛБ 
2) Ковачима и слични отпадоци: 

а) пепел од високи печки ЛБ ЛБ 
б) други отпадоци при производ-

ството на железо и челик ЛБ ЛБ"; 

2) во тарифниот број 26.03 во точка 4 по одред-
бата под в) се додава нова одредба под г), која 
гласи: , 

,,г) друго Д ЛБ"; 
3) во тарифниот број 32.13 во точка 2 одредбата 

под в) се менува и гласи: 
„в) друго: 

1) паста за хемиски моливи и 
мастило за фломастери ЛБ ЛБ 

2) друго ЛБ ГДК" 
Одредбата под г) се брише: 
4) во тарифниот број 39.02 во точка 1 под в) од-

редбата под 6 се менува и гласи: 
„6) друго ЛБ ГДК" 

во точка 3 одредбата под а) се менува и гласи: 
„а) полиетилен со висок притисок во 

прав, гранулат и зрнца (густина 
до 0,932) ЛБ РК"; 

5) во тарифниот број 40.04 точка 1 се менува и 
гласи: 

„1) Стари гумени предмети ЛБ ЛБ" 
Одредбите под а), б) и в) се бришат. 
6) ЕО тарифниот број 44.03 во точка 5 одредбите 

под б) и в) се менуваат и гласат: 
,,б) телефонски, телеграфски и елек-

трични столбови, од дрво од си-
те видови, импрегнирани или не: 
1) од широколисници: 

а) импрегнирани ЛБ ЛБ 
б) ^импрегнирани Д ЛБ 

2) од иглолисници: 
а) импрегнирани ЛБ ЛБ 
б) ^импрегнирани Д ЛБ 

в) друго: 
1) пилоти дабови Д ЛБ 
2) пилоти букови Д ЛБ 
3) пилоти од други широко лис-

нати ЛБ ЛБ 
4) пилоти од иглолисници Д ЛБ 
5) дрво од широколисници, це-

пено ЛБ ЛБ 
6) дрво друго (тополово за моли-

ви, дрво за штикли и др.) ЛБ ЛБ''; 
7) БО тарифниот број 45.01 точка 3 се менува и 

гласи: 
„3) Друго ЛБ ЛБ"; 

8) во тарифниот број 82.02 во точка 3 под б) од-
редбата под 3 се менува и гласи: 

„3) дијамантски дискови, сегменти 
(забци), пили и леити со дија-
мантски сечи ла ЛБ ЛБ"; 

9) во тарифниот број 82.07 точка 1 се менува и 
гласи: 

„1) Плочи ЛБ ДК"; 
10) во тарифниот број 84.06 по точка 22 се до-

дава нова точка 23, која гласи: 
„23) Други мотори ЛБ ГДК" 

Точка 23 станува точка 24; 

11) во тарифниот број 84.24 во точка 1 одредбата 
под д) се брише. 

Точка 10 се менува и гласи: 
,Д0) Друго ЛБ ЛБ"; 

12) во тарифниот број 84.25 во точка 1 одредбата 
под в) се менува и гласи: 

„в) во делови за монтажа: 
1) самоодни ЛБ ДК 
2) влечени ЛБ ЛБ" 

вс точка 3 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) во деловите за монтажа: 

1) за силажа ЛБ ДК 
2) други ЛБ ЛБ" 

во точка 12 одредбата под г) се менува и гласи: 
,?г) земјоделски машини ,други ЛБ ЛБ"; 

13) во тарифниот број 84.30 точка 12 се менува 
и гласи: 

„12) Делови: 
а) за машини и уреди од точ. 

1, 2, 3, 4 и 8 ЛБ ДК 
б) други ЛБ ЛБ"; 

14) во тарифниот број 84.45 во точка 1 под в) 
во одредбата под 1 под б) зборовите: „и пили," се 
бришат. 

15) БО тарифниот број 84.47 во точка 10 по од-
редбата под е) се додава нова одредба под ж), која 
гласи: 

,,ж) друго ЛБ ЛБ"; 
16) во тарифниот број 84.52 во точка 1 под б) по 

одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која 
гласи: 

„3) електронски ЛБ ДК" 
Одредбата под р) се брише; 
17) во тарифниот број 84.59 во точка 2 под 1) 

во одредбата под 14 зборот: „^електрични" се 
брише; 

18) во тарифниот број 87.01 во точка 1 под а) 
одредбата под 1 се менува и гласи: 

„1) трактори на тркала ЛБ ДЛ" 
во точка 1 одредбата под б) се менува и гласи: 

,,б) други трактори на тркала: 
1) едноосни трактори ЛБ Д 
2) ДЕ оо сн и трактори: 

а) до 120 КЅ ЛБ Д 
б) над 120 КЅ ЛБ ДЛ" 

во точка 1 одредбата под г) се менува и гласи: 
,,г) друго ЛБ Д"; 

19) во тарифниот број 87.14 во точка 5 одредбата 
под в) се менува и гласи: 

.,в) друго ЛБ ЛБ"; 
20) во тарифниот број 89.01 »о точка 2 под е) од-

редбата под 1 се менува и гласи: 
.,1) чамци за спасување ЛБ ЛБ". 

3 Оваа одлука ќе се применува на работите што 
ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, како 
и на работите што се склучени и пријавени на бан-
ката до тој ден а по кои не е извршен увоз или 
плаќање на тој увоз. 

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

Е.п бр. 218 
17 април 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Четврток, 25 април 1974 
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285. 

Брз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се од-
редуваат следните сезонски поморски гранични пре-
мини за меѓународен сообраќај: Изола, Новиград, 
Опатија, Примоштен, Котор, Тиват, Будва и Улцињ. 

2. Граничните премини од точка I на ова реше-
ние се одредуваат за преминување на државната 
граница од 1 мај до 31 октомври 1974 година, освен 
за граничниот премин Изола за кој преминувањето на 
државната граница се одредува од 1 април до 15 
ноември 1974 година. 

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

Е. п. бр. 219 
17 април 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

286. 

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките нормативи (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот 
секретар за труд и социјална политика, сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИ-
ТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА НИСКОНА-
ПОНСКИ МРЕЖИ И НА ПРИПАГАЧКИТЕ ТРАНС-

ФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за 

заштита на нисконапонски мрежи и на припаѓачките 
трансформаторски станици („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/74) во член 11 зборовите* „под земјата" 
се заменуваат со зборовите: „над земјата". 

Член 2 
Во член 26 став 1 зборовите: „напон повисок од 

125 V" се заменуваат со зборовите: „напон трајно 
повисок од 65 V'4. 

Член 3 
Во член 95 став 1 зборовите: „во слој на просеан 

песок или специјално приготвени материјали што 
обезбедуваат одведување на топлината" се замену-
ваат со зборовите: „во слој на просеана земја, а по 
потреба, во слој на песок или специјално приготвени 
материјали што обезбедуваат добро одведување на 
топлината". 

Член 4 
Во член 96 став 1 зборовите: „кабелот треба да 

се покрие со тули" се заменуваат со зборовите: „се 
препорачува покривање на кабелот со соодветен ма-
теријал, односно со соодветна предупредувачка 
лента". 

Во став 2 зборовите: „Заради заштита на кабли-
те од атмосферски празнења, над тулите се поста-
вува" се заменуваат со зборовите: „Заради заштита 
на каблите на местата што се изложени на чести 
атмосферски празнења, над каблите се поставува". 

Член 5 
Во член 113 став 1 образецот: „В—5f (cm) се за-

менува со образецот: = (cm)". 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

7 број 930/2 
15 април 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, е. р. 

287. 

Врз основана член 42 од Законот за пуштање 
на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), во согласност со сојузниот секретар за труд и 
социјална политика, сојузниот секретар за земјо-
делство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ 
ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАРСТВО-

ТО И ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

1. Општи одредби 

Член 1 
Пропишувањето и Издавањето на лекови што се 

употребуваат во ветеринарството (во понатамошниот 
Текст: лековите) и водењето на евиденцијата за про-
пишу) ̂ ањето и издавањето на лекови се врши спо-
ред одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Лекови можат да пропишуваат само дипломира-

ните ветеринари (во понатамошниот текст: ветери-
нарите) што имаат право самостојно да ја вршат 
својата стручна дејност, и тоа само оние лекози што 
се пуштаат во промет врз основа на Законот за 
пуштање на лекови во промет. 

Лекови во аптеките и ветеринарните организа-
ции на здружениот труд можат да издаваат само 
лица што со прописите на републиките или авто-
номните покраини се овластени за тоа. 

Ветеринарите не можат да бидат овластени за 
издавање на магистрални лекови. 

Член 3 
Лековите се пропишуваат и издаваат на вете-

ринарски рецепт. Само одредени лекови можат да 
се издаваат без рецепт. 

Член 4 
На еден ветеринарски рецепт можат да се про-

пишуваат лекови само за еден вид животни од ист 
сопственик. 

И. Ветеринарски рецепт 

Член 5 
Ветеринарниот рецепт мора да ги содржи след-

ните податоци: 
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1) назив на'лекот; 
2) фармацевтски облик на лекот; 
3) количина на лекот; 
4) начин на употребата на лекот; 
5) потпис на ветеринарот; 
6) датум на издавањето на рецептот; 
7) вид на животното за кое се пропишува лекот; 
8) име и презиме и адреса на сопственикот на 

животното. 
Ако рецептот се издава во ветеринарска орга-

низација на здружениот труд, врз заглавјето на 
рецептот мора да биде отпечатен или со штембил 
втиснат називот на ветеринарната организација иа 
здружениот трзтд, а ако рецептот се издава надвор 
од ветеринарска организација на здружениот труд 
— името, презимето и адресата на ветеринарот 
(место, улица и број), како и број на телефонот ако 
ветеринарот има телефон. 

Брз рецептот што се издава во ветеринарска ор-
ганизација на здружениот труд мора да биде втис-
нато името и презимето на ветеринарот што го из-
дава рецептот. 

Податоците мораат да бидат со рака читливо на-
пишани со мастило или со хемиски молив. 

Член 6 
На едната страна ка ветеринарскиот рецепт мо-

ра да остане слободен простор за означување на це-
ната на лекот и за ставање ознака што овластеното 
лице е должно да ја стави врз рецептот при изра-
ботката, односно издавањето на лекот. 

Член 7 
Ветеринарниот рецепт има1 значење на јавна 

исправа. 

III. Пропишување на лекови 

Член 8 
Називите на лековите врз ветеринарниот ре-

цепт, по правило, се испишуваат на латински јазик, 
и тоа според називите од Југословенската фарма-
колеа III или други прописи. 

Називите на лековите можат да се скратуваат 
на начинот утврден со Југословенската фармако-
пеа III. 

Називите на готовите лекови се испишуваат без 
скратување. 

Член 9 
Упатството за начинот на употребата на лекот 

на ветерикарскпот рецепт мора да биде целосно Не 
е доволно само да се стават зборовите: „според пра-
вилото", „според упатството" и ел. 

Член 10 
Ако при изработката на лекот неговата количи-

на мера да се мери, ветеринарот врз рецептот мора 
да ја означи во грамови (g), и тоа со арапски броеви, 
односно со римски броеви ако се во прашање капки, 
пилули, таблетхи, су по з итер; ш, ампули и ел. 

При пропишување на готов лек што се наоѓа но 
прометот во одредено пакување, бројот на таксите 
пакувања што се пропишуваат ветеринарот мора да 
го означи врз рецептот со римски броени. 

Ако се пропишува готов лек што се наоѓа во 
прометот во разни облици, големини, односно јачи-
ни, ветеринарот врз рецептот мора да го означи об-
ликот, големината, односно јачината па лекот. 

Ако при пропишувањето на лекот ветеринарот 
има камера да ја пречекори максималната доза, тој 
е должен пречекорената доза да ја означи и со бук-
ви и покрај таа ознака да го стави знакот за из-
вик (!), како и кон тој знак да го стави својот пот-
пис. 

Член 11 
Ако поради природата на болеста лекот треба 

да се издаде итно, ветеринарот е должен врз рецеп-
тот да стави една од следните ознаки: „сзto", „statim" 
или „periculun in mora". 

Член 12 
Ветеринарот е должен врз рецептот своерачно 

да ја стави ознаката: „поп repetalur", ако смета де-
ка издавањето на лекот по тој рецепт не треба да 
се повтори. Таа ознака не смее да биде врз рецеп-
тот отпечатена. 

Член 13 
Лековите што содржат опојни дроги и психо-

тропни супстанции можат да се пропишуваат само 
ако нивната употреба е неопходна. 

Член 14 
Како лекови што содржат опојни дроги и пси-

хотропни супстанции се сметаат опие лекови за кои 
е дадена согласност за пуштање во промет врз ос-
нова на Законот за пуштање на лекови во промет и 
кои содржат супстанции што се наведени БО Зако-
нот за производство и промет на опојни дроги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73). 

Член 15 
На еден ветеринарски рецепт моше да се про-

пише само еден лек кој содржи едно од средствата 
од член 14 на овој правилник. 

Член 16 
Ветеринарот може за еднократно издавање да 

пропише лек кој содржи најмногу максимални дози-
за еднократна употреба на психотропни, односно 
опојни материи одредени во Законот за произ-
водство и промет на опојни дроги. 

Член 17 
На ветеринарски рецепт не смеат да се пропи-

шуваат ниту да се издаваат: 
1) кокаин и негови соли, како ниту лекови на-

правени од кокаин и негови соли; 
2) средства од член 14, и тоа: mctadon — hidro-

hlorkl (heptanonK normeiaden — hidrohloiid (ticarda) 
и pelidin — hidrchlorid (peiantin). 

Член 18 
Кокаин може да се издава за потребите на ве-

терина реките организации на здружениот труд, и 
тоа само во облик на: 

1) раствор кој содржи до 20'Vo кокаин; 
2) маст за очи која содржи до 20'V'<> кокаин; 
3) таблетха за очи која содржи до 0,003 g кокаин. 
За потребите на ветеринарските организации на 

здружениот труд кокаинот може да се издава само 
врз основа на писмено требување потпишано од ов-
ластеното лице. 

Член 19 
Ветеринарните рецепти па коп 'се пропишуваат 

лекови што содржат опојни дроги и психотропни 
супстанции мораат да се издаваат во два примерока 
со ознака: „копија" ка вториот примерок и со наз-
начување на редниот број на книгата на евиденци-
јата за издадените рецепти. 

IV. Издавање на лекови 

Член 20 
Аптеките и ветеринарните организации на 

здружениот труд издаваат лекови, по правило, врз 
основа на ветеринарниот рецепт. 

Без рецепт можат да се издаваат само оние гото-
ви лекови за кои Сојузниот секретаријат за земјо-
делство, при издавањето на согласноста за пушта-
ње во промет, одредил дека можат да се издаваат 
без рецепт. 
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Без рецепт можат да се издаваат и лекови што 
во Југословенската формакопеа III не се обележени 
со знак на еден крст (+) или со знак на два крста 

! Член 21 » 
Лицето овластено за издавање на лекот е дол-

жно да го издаде лекот што е пропишан на ветери-
нарниот рецепт, ако го има лекот и ако рецептот е 
составен согласно со одредбите на овој правилник:. 

Ако аптеката или ветеринарната организација 
на здружениот труд го нема пропишаниот лек, ли-
цето овластено за издавање на лекот е должно да 
преземе мерки за набавка на тој лек. 

Лицето овластено за издавање на лекот не смее, 
без претходна спогодба со ветеринарот што го про-
пишал лекот, наместо пропишаниот да издаде лек 
од сличен состав. 

Ако аптеката или ветеринарската организација 
ћа здружениот труд го нема пропишаниот лек, ли-
цето овластено за издавање на лекови може да из-
даде лек од ист состав кој под друго име се наоѓа 
во промет. Секоја замена на лек мора да се назначи 
врз рецептот. 

Член 22 
Лицето овластено за издавање на лек не смее 

да издаде лек по ветеринарски рецепт кој не е ис-
правен (рецептот не е јасен, упатството за употре-
бата на лекот непотполно, недостигаат потребните 
ознаки, не е ставен потпис и ел.). 

Ако рецептот е несиправен, лицето овластено за 
издавање на лекот е должно да го предупреди вете-
ринарот кој таквиот рецепт го издал на утврдената 
неисправност, и тоа на начин на кој кај сопствени-
кот на животното на кој му е издаден рецептот не-
ма да предизвика сомнение во исправноста на ра-
ботата на ветеринарот или на лицето овластено за 
издавање на лекот. Ако притоа не може да се спо-
годи со ветеринарот, овластеното лице за издавање 
ша лекот ќе постапи на следниот начин: 

1) ако рецептот не е јасен — на погоден начин 
рецептот ќе му го врати на ветеринарот со потреб-
ните објасненија; 

2) ако врз рецептот недостига некоја од ознаките 
наведени во член 5 став 1 точ. 2, 4, 6 и 7 од овој правил-
ник, а врз рецептот е ставена ознака за итност или 
ако од таквиот рецепт може да се заклучи де-
ка лекот е итно потребен, ќе го издаде пропиша-
ниот лек, со тоа што изоставените ознаки ќе ги 
стави врз рецептот; 

3) ако пропишаниот лек е со инкопатибилни сос-
тојки — ќе го издаде лекот, држејќи се притоа кон 
признаените научни начела и кон важечките про-
писи, а врз рецептот ќе ги означи исправките што ги 
извршил; 

Ако на рецептот е пропишан лек во кој се пре-
чекорени максималните дози, а ветеринарот не ги 
ставил пропишаните ознаки — ќе го издаде лекот 
во средна терапеутска доза, сторените исправки ќе 
ги означи врз рецептот и за тоа дополчителЕШ ќе го 
извести ветеринарот што го издал рецептот. 

Член 23 
Ако по ветеринарски рецепт се издава лек во 

!К»ј се пречекорени максималните дози, лицето ов-
ластено за издавање на лекот ќе го задржи рецеп-
тот, а на сопственикот за чие животно лекот е про-
пишан ќе му издаде покрај лекот и копија на рецеп-
тот. 

Член 24 
Лекот по ветеринарски рецепт со ознака на ит-

ност мора да се издаде веднаш, 

Член 25 -• , ! 
Ако врз ветеринарниот рецепт не е означена 

количината и видот на иидиферентната супстанција 
потребна за изработка на лекот, фармацеуте^ е дол-

жен врз рецептот да ја назначи количината и в.идот 
на супстанцијата што ја употребил при изработката 
на лекот. 

1 ' Член 26 
Ако ветеринарот пропише под скратен назив 

некој сроден лек кој не е предвиден во Југословен-
ската фармакопеа III или во други прописи, лицето 
овластено за издавање на лекот е должно при изда-
вањето на таквиот лек врз рецептот да ги испише 
сите негови составни делови и нивните количини:. 

I Член 27 
Готовите лекови се издаваат, по правило, во 

неоштетено фабричко пакување, односно од ориги-
нално фабричко пакување. 

Ако готов лек поради подолго стоење може д* 
стане неисправен, лицето овластено за издавање на 
лекот е должно пред издавањето на таквиот лек да 
го отвори неговото пакување и да провери дали на 
лекот има видливи промени врз основа на кои може 
оправдано да се посомнева во неговата исправност. 
Ако се посомнева во исправноста на готовиот лек, 
лицето овластено за издавање на лекот е должно да 
го запре неговото понатамошно издавање и веднаш 
да и го достави на овластената организација на 
здружениот труд за испитување и контрола на ле-
кови. 

Член 28 
Ако при пропишувањето на готовиот лек. кој во 

прометот се наоѓа во разни облици, големини однос-
но јачини, ветеринарот не го назначи на рецептот 
обликот, големината, односно јачината на лекот, ли-
цето овластено за издавање на лекот е должно пред 
издавањето на лекот да го предупреди на тоа вете-
ринарот и да се обиде со него да се спогоди, ако тоа 
е можно. 

Ако лицето овластено за издавање на лекот не-
ма можности во случајот од став 1 на овој член да 
се спогоди со ветеринарот, ќе постапи на следниот 
начин: 

1) во поглед на обликот — ќе го издаде најпо-
годниот облик, на лекот, со оглед на упатството за 
неговата употреба; 

2) во поглед на големината на пакувањето — ќе 
се спогоди со сопственикот на животното за кое ле-
кот е пропишан за големината на пакувањето, ако 
лекот е пропишан надвор од ветеринарната орга-
низација на здружениот труд; 

3) во поглед на јачината — ќе издаде лек со по-
мала јачина. 

Во сите случаи од став 2 на овој член лицето 
овластено за издавање на лекот на рецептот ќе 
го означи обликот, големината односно Јачината на 
издадениот лек. 

Член 29 
Ако ветеринарот при пропишувањето на лекот 

за кој Југословенската фармакопеа III предвидува 
разни степени чистота, не го пропише изречно сте-
пенот на чистотата, лицето овластено за издавање на 
лекот ќе издаде почист лек. 

Член 30 
Пред издавањето на магистрален, односно готов 

лек лицето овластено за издавање на лекот е дол-
жно врз ветеринарниот рецепт да стави штембил 
на аптеката, датум на изработката на лекот ако ле-
кот се прави, број под кој рецептот е заведен во 
книгата за рецепти, цена на лекот и свој параф. 
Ако изработениот лек го издава друго лице овлас-
тено за издавање на лекот и тоа е должно врз ре-
цептот да го стави својот параф. 

I Член 31 
Магистралните лекови што се издаваат во апте-

ка, како и готовите лекови што при издавањето се 
вадат од оригиналното пакување, се издаваат, по 
правило, во следната опрема, и тоа: 
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1) течност — во шишиња со тесно .грло; 
2) пудри во течна состојба — во шишиња со 

широко грло; . 
3) масти и пасти — во стаклени тегли; 
4) неподелени прашоци во тркалезни картон-

ски кутии ако треба да се земаат повеќе пати, однос-
но во хартиени ќесиња ако треба да се употребат 
одеднаш { 

5) поделени прашоци и чаеви — во хартиени 
ќесиња; 

6) ампули, супозитории, глобули, пилули, кап-су-
ли од скроб, таблети и пастили — во картонски 
кутии; 

7) лекови што се менуваат под дејството на свет-
лина — во потемни садови; 

8) лекови со силно или мошне слично дејство што 
се употребуваат во капки — во шишенца за капки 
или во обични шишенца со капалка. 

Член 32 
На опремата, односно фабричкото пакување на 

лекот се става сигнатура на која мора да биде от-
печатен називот, местото и адресата на аптеката, од-
носно на ветеринарната организација на здруже-
ниот труд. 

Лековите наменети за внатрешна (перорална, ен-
терална) употреба, на опремата мораат да имаат сиг-
натура во бела боја, а лековите наменети за надво-
решна употреба мораат на опремата да имаат сигна-
тура во црвена боја со ознака „за надворешна упо-
треба". 

Лицето овластено за издавање на лекот е дол-, 
жно на сигнатурата читливо да напише упатство за 
употребата на лекот и да го назначи датумот на из-
давањето на лекот, како и да го стави својот параф. 
Ако е потребно, покрај краткото упатство на оигна-
турата, да се даде пообемно упатство за употребата 
на лекот, лицето овластено за издавање на лекови е 
должно упатството да го напише, на посебна хартија 
и да го завери со штембилот на аптеката, односно на 
ветеринарната организација на здружениот труд и 
со својот потпис. 4 

Ако ветеринарниот рецепт се заведува во кни-
гата за рецепти, на сигнатурата мора да се стави и 
бројот под кој рецептот е заведен во книгата за ре-
цепти. 

Ако се издава лек за надворешна употреба кој 
содржи отровни материи, лицето овластено за изда-
вање на лекот е должно тоа на сигнатурата да го 
назначи со посебната ознака „отров". 

V. Евиденција 

Член 33 
Ветеринарски^ организации на здружениот 

труд што пропишуваат лекови, се должни да водат 
евиденција за ветеринарните рецепти издадени за 
лекови што содржат опојни дроги и психотропни 
супстанции од член 14 на ОВОЈ правилник. 

Евиденцијата од став 1 на овој член за лековите 
што содржат психотропни супстанции се води само 
за магистралните односно за готовите лекови кои не 
се комбинирани со други активни супстанции. 

Член 34 
Евиденцијата од член 33 на овој правилник ги 

содржи следните податоци: 
1) датум на издавањето на ветеринарниот ре-

цепт; ' 
2) име и презиме на ветеринарот што го пропи-

ела л лекот; 
3) име, презиме и адреса на сопственикот на жи-

вотното за кое е пропишан лекот; 
4) вид на животното за кое е пропишан лекот; 
5) назив и количина ра пропишаниот лек; 
6) вид и к о лишена на опеаната даова, односно на 

психотроината супстанци^ а што ја содржи лекот. 

Член 35 
Ветеринарните организации на здружениот труд 

што им издаваат лекови на сопствениците на жи-
вотни што ка ј нив се на лекување сз должни да во-
дат евиденција за набавените и издадените лекови 
кои содржат опојни дроги и психотропни супстан-
ции. Таа евиденција ги содржи следните податоци: 

1) датум на набавката, количина на набавениот 
лек и назив на добавувачот; 

2) датум на издавањето на лекот; 
3) име и презиме на ветеринарот што го пропи-

шал лекот; 
4) назив и количина на издадениот лек; 
5) вид и количина на опојната дрога, односно на 

психотропната супстанција што ја содржи лекот; 
6) име, презиме и адреса на сопственикот на жи-

вотното за кое е издаден лекот. 

Член 36 
Аптеките и ветеринарските организации на 

здружениот труд се должни да водат евиденција за 
набавените и издадените лекови што содржат опој-
ни дроги или психотропни супстанции. Таа евиден-
ција ги содржи следните податоци: 

1) датум на набавката, количина на набавениот 
лек и назив на добавувачот; 

2) датум на издавањето на лекот; 
3) име и презиме на ветеринарот што го пропи-

шал лекот и назив на организацијата на здружениот 
труд во која е издаден рецептот; 

4) назив и количина на издадениот лек; 
5) вид и количина на опојната дрога, рдносно на 

психотропната супстанција што ја содржи лекот; 
6) име, презиме и адреса на сопственикот на жи-

вотното за кое е издаден лекот. 
Евиденцијата од став 1 на овој член за лековите 

што содржат психотропна супстанција се води само 
за магистралните односно готовите лекови што не се 
комбинирани со други активни супстанции. 

Член 37 
Книгите на евиденцијата од чл. 34, 35 и 36 од 

овој правилник мораат да бидат заверени од страна 
на надлежниот орган во републиката односно авто-
номната покраина и мораат да се чуваат три години 
од денот на запишувањето на последниот издаден 
рецепт, односно лек. 

Член 38 
Аптеките и ветеринарните организации на 

здружениот труд се должни да водат евиденција за 
лековите издадени на рецепт што ги плаќа сопстве-
никот на животното. 

Еведенцијата од став 1 на овој член ги содржи 
следните податоци: 

1) реден број; 
2) име и презиме на ветеринарот што го пропи-

шал лекот и назив на организацијата на здруже-
ниот труд во која рецептот е издаден; 

3) вид и количина на издадениот лек; 
4) име и презиме на сопственикот на животното 

за кое е издаден лекот; 
5) цена на лекот и работна такса; 
6) потпис на лицето овластено за издавање на 

лекот. 

VI. Завршна одредба 

Член 39 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 8-904/2 
15 март 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за земјоделство, 

Иво Купидон, е. р. 
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288. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 и 28/73) и член 8 од 
Законот за привремено регулирање на плаќањето на 
основниот данок на надоместоци за услуги („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 71/72, 22/73, 39/73 и 2/74), во 
спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стапки 

и за начинот на водење евиденција, пресметување и 
плаќање на данокот на промет на производи и ус-
луги („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/72, 4/73, 13/73, 
37/73 и 3/74) во член 17 став 1 се менува и гласи: 

„Даночен обврзник во смисла на точка 3 став 2 
од забелешката кон тар. број 4 на Тарифата е и онаа 
организација на здружениот труд што ракија или 
вињак ќе произведе со додаток на алкохол (етанол^ 
и ќе ги пушти во промет како природна ракија, од-
носно како вињак, и тоа без оглед кому таквите про-
изводи ги продала. Врз таквиот промет се пресме-
тува основен данок по стапката одредена во точка 4 
на тар. број 4 на Тарифата врз .даночната основица 
утврдена според член 16 од Законот, а данокот пла-
тен на алкохолот не може да се изземе од даночната 
основица. Даночниот обврзник е должен при продаж-
бата на таквите производи на трговски, угостителски 
и други организации на здружениот труд што вршат 
продажба на алкохолни пијачки, да постапува спо-
ред одредбите на член 15 од Законот." 

Член 2 
Во член 18 по став 5 се додаваат три нови става, 

кои гласат: 
„Производителоката организација на здружени-

от труд што набавува алкохол под условите од точка 
3 на забелешката кон тар. број 5 од Тарифата е 
должна во писмената изјава што му ја дава на про-
давачот изречно да наведе за кој вид производство 
го набавува алкохолот како репродукционен мате-
ријал без плаќање данок на промет на производи. 

На алкохолот (етанол) што се набавува на на-
чинот и под условите од точка 3 на забелешката кон 
тар. број 5 од Тарифата за производство на индус-
триско вино (Brennwein) за извоз, не се плаќа данок 
на промет. 

Производителот или продавачот на големо што 
ќе пушти во промет алкохол (етанол) деклариран 
како природна ракија или како вињак, се смета, во 
смисла на став 2 точка 2 на забелешката кон тар. 
број 5 од Тарифата, како даночен обврзник и е дол-
жен врз таквиот промет да пресмета и уплати ос-
новен данок на промет на производи, по стапката од 
точка 1 на тој тарифен број, без оглед кому го про-
дал алкохолот." 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 9 и 10. 

Член 3 
Во член 26 став 3 се менува и гласи: 
„Основен данок на надоместоци за услуги не се 

плаќа на надоместоците за туристички работи со 
странство, остварени од прометот на странски ту* 
ристи и на надоместоци што ќе се остварат од орга-
низирани посети на домашни туристи на странска 

земја со која тие посети се обусловени со посебен 
договор или спогодба за посети на странски туристи 
на нашата земја." 

Став 4 се заменува со два нови става, кои гласат: 
„Одредбата на точка 1 став 2 на забелешката кон 

тар. број 1 на Привремената тарифа на основниот 
данок на надоместоци за услуги (во понатамошниот 
текст: Привремената тарифа) за продажната цена 
на производите од увоз што се продаваат на екстер-
ниот купувач на големо, се однесува на случаите 
кога даночниот обврзник што го извршил увозот на 
производите во свое име и за своја сметка, му ги 
продаде тие производи на екстерниот купувач на го-
лемо било транзитно било од-складот на увезените 
стоки. Даночната основица ја сочинува вкупниот из-
нос на позитивната разлика помеѓу продажната и 
набавната цена, односно маржата, рабатот, провизи-
јата и др., врз кои се применуваат даночните стапки 
од тар. број 1 на Привремената тарифа, што се доби-
ва кога од факту рпр аниот износ, пресметан според 
продажната цена на големо, се одбие вредноста на 
стоките пресметана според набавната цена на увезе-
ните производи. 

Ако основната организација на здружениот труд 
што врши работи на увоз увезените производи и ги 
продаде на основна организација на здружениот труд 
што врши промет на производи на големо, даночната 
основица по тар. број 1 на Привремената тарифа ја 
сочинува надоместокот што основната организација 
на здружениот труд која врши работи на увозот ќе 
го оствари од таквата продажба. Основната органи-
зација на здружениот труд што врши промет на про-
изводи на големо пресметува врз надоместокот ос-
тварен од продажба на така купени увезени произ-
води на екстерни купувачи на големо основен данок 
на надоместоци за услуги по тар. број 2 на Привре-
мената тарифа." 

Досегашните ст. 5, 6 и 7 стануваат ст. 6, 7 и 8. 

Член 4 
Во член 48 став 6 по текстот на алинејата „Спор-

тски подводен риболов" се додава нова алинеја, која 
гласи: 
„Автономен нуркачки спорт: 

перки, маски, дишалки, „мокри" облеки (ком-
плет), појаси со утеги, појаси за спасување (нуркач-
ки), спремници за воздух (еднобочни, двобочни, тро-
бочни), ресииратори, апарати за кислород, нуркачки 
спортски длабиномер, нуркачки часовник, нуркачки 
нож, декомпресиометар, нуркачки компас, нуркачка 
светилка, декомпресиона комора, компресор за воздух 
со висок притисок до 400 m* во минута (спортски), 
резервни делови за респиратори и компресори и 
резервни филтери за компресори." 

Член 5 
Во член 55 став 2 точка 1 во одредбата под а) по 

зборот: „услуги" се додаваат зборовите: „или во еден 
и во друг договор". 

Член 6 
Во член 80 став 1 на крајот се додаваат две нови 

реченици, кои гласат: „Притоа даночниот обврзник 
ќе ја извести Службата на општественото книговодс-
тво за единствениот рок утврден со самоуправната 
спогодба во кој сите основни организации на здру-
жениот труд во неговиот состав врз кои, во смисла 
на член 1а од овој правилник, е пренесена обврската 
за пресметување и плаќање данок на промет — ќе 
составуваат и поднесуваат пресметки на аконтации-
те на данокот на промет. Ако со спогодбата рокот не 
е одреден, составувањето и поднесувањето на прес-
метките на аконтациите на данокот на промет за си-
те основни организации на здружениот труд се врши 
во рокот кој како најкраток го утврдила која и да 
било од тие организации на здружениот труд." 
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Член 7 
Во член 83 став 2 зборовите: „а му се прилагаат 

збирни пресметки за сите продавници од територи-
јата на една општина'4 се заменуваат со зборовите: 
„а кон конечната пресметка се прилагаат збирни 
пресметки за сите продавници од територијата на 
една општина". 

кој е отпечатен кон овој правилник и е негов соста-
вен дел". 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Член 8 
Во член 93 став 5 се менува и гласи: 
„Даночните обврзници составуваат и поднесуваат 

пресметка на данокот на промет според образецот 
„ДП — Пресметка на данокот на производи и услуги 
во прометот за периодот од до година", 

Бр. 5-4137/1-74 
12 април 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

Организација на здружениот труд — : — Образец ДП • 
Место Општина —— 
Шифра на дејноста 
Број на основната организација на здружениот труд 
во состав на организацијата на здружениот труд 

о о з т 
Место Општина 
Шифра на дејноста 

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
ДО ГОДИНА 

Реден 
број 

Тарифен 
број 

ВИД НА ПРОИЗВОДИ (СТОКИ) — И УСЛУГИ Износ на 
данокот 
на промет 

Уплатено Р а з л и к а 
+ — 

1 2 3 4 5 6 7 

I. ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ (2 + 14) 

2 А. Производи (3 до 13) 

3 1 Уплатна сметка 840-2185 

4 2 Уплатна сметка 840-2101 

5 3 Уплатна сметка 840-2117 

6 4 Уплатна сметка 840-2122 

7 4 Уплатна сметка 840-2138 

8 б Уплатна сметка 840-2143 

9 6 Уплатна сметка 840-2159 
10 7 Уплатна сметка 840-2164 
И 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18 Уплатна сметка 840-2190 

12 Уплатна сметка 840-21100 

(Основен данок на промет на производи на промет 
v остварен од вршење на самостојна дејност кој не се 

обложува во годишен износ) 

13 Уплатна сметка 840-21116 
(Производи за потребите на ЈНА и производи на кои 
се плаќа данок при увозот) 

14 Б. Услуги (15 до 18) 

15 1 Уплатна сметка 840-21121 
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289. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Kleine Zeitung", број 38, од 
15 февруари 1974 година, кој излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-22/85 
2 април 1974 година 

Белград 

Го заменува сојузниот секретар 
за внатрешни работи 

потсекретар, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

291. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Welt" број 62 од 14 март 
1974 година, кој излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/152 
3 април 1974 година 

Белград 

Го заменува сојузниот секретар 
за внатрешни работи 

потсекретар, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

290, 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA ЅТАМРА" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „La Stampa" број 53 од 13 март 
1974 година, кој излегува на италијански јазик во 
Торино, Италија. 

Бр, 650-1-12/130 
3 април 1974 година 

Белград 
Го заменува сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
потсекретар, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

292. 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со одредба-
та на редниот број 13 на одделот Статистика на об-
разованието од Програмата на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја за 1974 година, 
која е составен дел на Одлуката, за донесување 
Програма на статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/74), генералниот директор на Сојузни-
от завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА УЧИЛИШНИОТ ПРОС-
ТОР НА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
И НА ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ ВО 1974 

ГОДИНА 

1. Статистичкото истражување Попис на учи-
лишниот простор на основните и средните училишта 
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и на предучилишните установи ќе се спроведе во 
периодот од 15 април до 30 јуни 1974 година. 

2. Со истражувањето ќе се соберат податоци: за 
вкупниот фондан за карактеристиките на училиш-
ниот простор на основните и средните училишта, без 
оглед на бројот на училиштата што тој простор го 
користат; за фондот и за карактеристиките на прос-
торот на предучилишните установи; за условите 
под кои секое поодделно училиште, односно преду-
чилишна установа работи и за просторот што го 
користи; за карактеристиките на наставните прос-
тории во училиштата и на просториите за престој на 
деца во предучилишните установи и за можностите 
за одвивање на современ начин на образование и 
воспитување. 

3. Истражувањето ќе се спроведе според упатс-
твата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот 
завод за статистика. 

4. Во спроведувањето на ова истражување учес-
твуваат Сојузниот завод за статистика, републичките 
и покраинските заводи за статистика, меѓуопштинс-
ките заводи за статистика и заводите за статистика 
на собранијата на општините. 

Пополнувањето на пропишаните обрасци ќе го 
изврши директорот на училиштето, односно дирек-
торот на предучилишната установа или лицето што 
тој ќе го одреди. 

5. Инструкторите на Заводот за статистика ќе ги 
обиколуваат, по потреба, училиштата и предучилиш-
ните установи, заради давање стручна помош на 
лицата од точка 4 став 2 на ова решение. 

6. Податоците собрани со ова истражување ќе 
служат за статистички цели. 

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

Бр. 0601-2021 
19 април 1974 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, е. р. 

293. 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одредбата на редниот број 25 на одделот Земјоделска 
статистика на Програмата на статистичките истра-
жувања од интересна целата земја за 1974 година, 
која е составен дел на Одлуката за донесување Прог-
рама на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја, за 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр." 17/74), генералниот директор на Сојузни-
от завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЏРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Истражувањето за трошоците на производс-
твото на земјоделски производи во 1973 година ќе се 
спроведе во април 1974 година и ќе ги опфати сите 
организации на здружениот труд што вршат земјо-
делска дејност и произведуваат пченица, пченка, 
шеќерна репа, сончоглед,' компир, оризова арпа, па-
мук, конопово стебленце, соја и сливи пожегачи 
(свежи и суви); свињи, јуниња, јагниња, број лери и 
кравјо млеко. 

2. Со ова истражување ќе се соберат податоци 
за остварените приноси на растениски производи, за 
остварениот прираст на гоен добиток и гоенн пили-
ња, за вредноста на производството, за потрошокот 
на човечката работа, за вредноста на ангажираните 
средства и за трошоците на производството. 

3. Истражувањето ќе се спроведе според упат-
ствата и на обрасците, што ќе ги утврди Сојузниот 
завод за статистика. 

4. Во спроведувањето на ова истражување учес-
твуваат Сојузниот завод за статистика, републички-
те и покраинските заводи за статистика, како и 
статистичките органи, односно организациите во оп-
штините и градовите. 

5. Податоците собрани со ова истражување ќе 
служат исклучително за статистички цели. 

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

Бр. 0601-2020 
16 април 1974 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахим Латифиќ, е. р. 

294 

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 6 
став 2 од Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за организаџијата на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА ОД 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕ-

ДИЛНИЦА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за пренесување на преостанатиот 
дел на средствата на штедните влогови врз Пош-
тенската штедилница во 1974 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/74) во точка 2 став 1 се менува и 
гласи: 

„2. Од вкупниот износ на средствата од точка 1 
На оваа одлука Народната банка на Југославија ќе 
пренесе врз Поштенската штедилница во првото 
тримесечје 250,000.000 динари, а во второто триме-
сечје-455,000.000 динари." 

Став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ '. 

О. бр. 16 
17 април 1974 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 
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295. 

Организациите на здружениот труд што учест-
вуваат во извозот на кожена и скај галантерија и 
нараквици на пленарниот состанок, одржан на 14 
јуни 1973 година, склучија и потпишаа Општествен 
договор за условите и начинот на извозот на вожена 
и скај галантерија и нараквици на источноевроп-
ските пазари кој во ^звод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на- стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во извозот на кожена и скај 
галантерија и нараквици на источноевропските па-
зари склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗВОЗОТ НА 
КОЖЕНА И СКАЈ ГАЛАНТЕРИЈА И НАРАКВИ-

ЦИ НА ИСТОЧНОЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ 

Член 1 
Со овој општествен договор се регулира сора-

ботката на организациите на здружениот труд на 
индустријата на кожева и скај галантерија и нарак-
вици (во понатамошниот текст: учесниците на, дого-
ворот) во извозот на источноевропските пазари, во 
рамките на редовните стоковни и вонстоковни лис-
ти, дополнителни, врзани и други надворешнотргов-
ски аранжмани, за следните производи: 

—- предмети потребни за патници (на пример: 
^гранкови — куфери за облека, кутии за шапки, пат-
ни торби, ранчеви ити.) торби за купувања, рачни 
торби, ќесиња, актен ташни, буѓелари, порт-монеа, 
тоалетни торби за несесера, торби за алат, ќесиња 
за тутун, футроли, ступ кутии (на пример: за оруж-
је, музички инструменти, дв огледи, накит и слично) 
и слични контенери од природна кожа, пресувана 
кожа, вулканзиранзи влакна, вештачки пластични 
материјали, картон или од текстилни ткаенини, од 
тар. број 42-02/1, 2, 3, 4 и 5; 

— кожени нараквици (машки, женски) од тар. 
број 42.03/1г, 2г; 

— крзнени нараквици, од тар. број 43.03/3а и б. 

Член 11 
Со цел за единствено настапување при извозот 

на кожена и скај галантерија и нараквици, учесни-
ците на договорот се согласија да одредат по една 
организација на здружениот труд, регистрирана за 
вршење на надворешнотрговски промет, како носи-
тел на работата (во натамошниот текст: носител на 
работата) за секоја одделна источноевропска земЈа. 

Носител на работата во одделна источноевроп-
ска земја ќе биде онаа организација на здружениот 
труд што ќе ја изберат на пленарниот состанок 
учесниците на договорот, односно организациите на 
здружениот труд што во претходната година учест-
вувале во вкупниот извоз во таа источноевропска 
земја со најмалку 85% од вкупниот извоз на коже-
на и скај галантерија и нараквици според стоков-
ните листи. 

Носител на работата за одредена источноевроп-
ека земја може да биде организација на здружениот 
труд што ги исполнува следните услови* 

1) да е регистрирана за вршење работи на извоз . 
на кожева и скај галантерија, кожена конфекција и 
нараквици; . _ _ 

2) да го познава пазарот, односно-земЈата за ко-
ја ќе биде носител на работата; 

3) да ти докаже постигнатите успеси во извозот 
на конвертибилен џазар; ~ т 

4) во својата понуда да ги искаже трошоците на 
преговарањето и трошоците за извозот — според 
нивната структура. 

ЈЈосителот на работата се избира-за^ една година 
на пленарниот состанок две години однапред. 

Член 12 
Стопанска комора на Југославија — Секрета-

ријатот за кожарско-преработувачка индустрија, 
врз основа на примените известувања за вршењето 
на извозот, ќе состави преглед за Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија заради издавање доз-
воли за извоз на кожена и скај галантерија и на-
раквици во источноевропските земји, со назначување 
на кои организации на здружениот труд, на кои па-
зари и за кои количини треба да се издаде дозвола. 

Учесниците на договорот се согласни и се обвр-
зуваат со цел за единствено - настапување сите ра-
боти на извозот на кожена и скај галантерија и на-
раквици во редовните стоковни листи да ги обус-
ловуваат со водење на преговори преку организа-
циите на здружениот труд — носители на работите. 

Учесниците се договорија за работите вон ре-
довните стоковни листи да не можат да започнат 
никакви преговори пред што ќе бидат склучени ра-
ботите според редовните стоковни листи и аран-
жмани. 

Член 15 
Учесниците на договорот поединечно или повеќе 

од 'Нив чии интереси се повредени, поради повредата 
на добрите деловни обичаи можат да поведат пос-
тапка пред Судот на честа на Стопанската комора на 
Југославија. 

Член 16 
Организација на здружениот труд која не се 

придржува кон овој договор, прави стопански прес-
тап од член 139 став 1 точка 3 на Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство. 

Претставници на организациите на здружениот 
трудна индустријата на кожева и скај галанте-
рија и нараквици: „Галантекс" — Пирот, „Еле-
гант" — Крива Паланка, „Галант" — Љубљана, 
„Иднина" — Битола, „Јадранка" —' Бања Лука, 
„Мода" — Велико Градиште, „Торбица" — Љу-
бљана, „Меркур" — Бачка Паланка, „Југопласти-
ка" — Сплит, „Пионир" — Славонски Брод, „Ин-
дустрија усња" — Врхника, „Црвена звезда", — 
Сомбор, „Токо" — Домжале, ,,29.Новембар" — Бел-
град и „Обнова" — Шабац. 
Овој договор го прифатија Стопанската комора 

на Југославија, на состанокот од 21 ноември 1973 го-
дина и Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, со актот бр. 17-18133/1 од 18 декември 1973 го-
дина. 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

296. 

Организациите на здружениот труд што учеству-
ваат во надворешнотрговскиот промет на разладна 
опрема, техничка опрема за големи кујни, компре-
сори на воздух и гас, вентилациони и клима уреди 
и опрема за перење, на пленарниот состанок, одржан 
на 17 декември 1973 година, склучија и потпишаа 
Општествен договор за усогласување на цените и 
другите услови при увозот на раз ладна опрема, тер-
мичка опрема за големи кујни, компресори на воздух 
и гас,; вБнтмадаони и клима уреда и tfflpe&a за пе-
рење, КОЈ во извод гласи: 
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„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 
став 2 од Уредбата за постапката за склучување и 
објавување на општествени договори за начинот и 
условите за. вршење на надворешнотрговски промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), претставниците 
на организациите на здружениот труд што учеству-
ваат во увозот на оваа опрема склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ДРУГИТЕ 
УСЛОВИ ПРИ УВОЗОТ НА РАЗЛАДИЛ ОПРЕМА, 
ТЕРМИЧКА ОПРЕМА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ, КОМ-
ПРЕСОРИ НА ВОЗДУХ И ГАС, ВЕНТИЛАЦИОНИ 

И КЛИМА УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ПЕРЕЊЕ 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат заедничките права 

и обврски што ќе ги остваруваат и почитуваат учес-
ниците на договорот во преглед на усогласување на 
цените и другите услови за купување при увозот на 
следните производи: 

— компресори на воздух и гас (без капслузани 
компресори) од тар. број 84.11/2; 

— вентилатори од тар. број 84.11/4; 
— клима уреди до ЗОО м3 од тар. број 84.12/2; 
— клима уреди на ЗОО m3 од тар. број 84.12/3; 
— компресорски машини за ладење од тар. број 

84.12/4; 
— други машини за ладење од тар. број 84.12/5; 
— лад ил ници за производство на ниски темпе-

ратури од тар. број 84.15/1 а; 
— други ладилници од тар. број 84.15/16; 
— машини за угостителство од тар. број 84.17; 
— апарати за перење рубелина над 5 килограми 

од тар. број 84.40/26; 
— смукалки за прав-индустриски од тар. број 

85.06/1; 
— машини за сечење месо од тар. број 85.06/5а; 
— машини за перење садови од тар. број 84.19/1 
— шпорети индустриски од тар. број 85.12/3; 
— други апарати за мелење храна — индустрис-

ки од тар. број 85.06/46. 

Член 2 
Одредбите од овој договор се применуваат на 

увозот на производите од член 1 на овој договор без 
оглед дали тие производи се увезуваат како инвес-
тициона опрема, материјал за инвестициона изградба 
или како репродукционен материјал. 

Учесниците на договорот ќе се придржуваат и 
кон утврдените посебни услови при увозот на про-
изводи што се предмет на овој договор, како и кон 
важечките прописи што* се однесуваат на инвести-
ционата изградба. 

Член 6 
Учесниците на договорот утврдија, заради пос-

тигање поповолни цени и услови на набавката, по 
квалитетно сервисирање, подобра снабденост со ре-
зервни делови и заради унификација на сериската 
опрема, за производите од овој договор, да установат 
евиденција на движењето на цените на светскиот 
пазар заради постигање при увозот исти или слични 
цени што важат за другите странски купувачи на 
тие производи, како и заради информирање на до-
машните организации кога ги увезуваат тие произ-
води. 

Исто така, заради утврдување на солидноста на 
работењето на странските партнери на југословенс-
киот пазар учесниците утврдија, врз база на собра-
ните пбдатоци, да установат листа на несолидните 
добавувачи. 

Член 7 
Учесниците на договорот утврдија дека секоја 

организација на здружениот труд што увезува про-
изводот што се предмет на овој договор е должна 
претходно да ги прибави сите потребни информации 
за состојбата на светскиот пазар во поглед на цени-
те и другите услови за купување на производите 
што ги увезува. 

За таа цел се формира стручна комисија која врз 
база на установената евиденција ќе ги дава сите 
потребни известувања. 

Евиденцијата од став 2 на овој член содржи: 
1) податоци за движењето на цените на светс-

киот и домашниот пазар; 
2) податоци за странските фирми што во Југо-

славија имаат оспособена постојана сервисна служба 
и склад со резервни делови, како и за фирмите што 
засновале застапнички однос со една од југословенс-
ките организации на здружен труд овластена за зас-
тапување странски фирми; 

3) податоци за странските производители што 
немаат застапник во Југославија, а според своето 
производство се од интерес за југословенскиот пазар, 
за да им се овозможи на купувачите директен допир 
со нив со цел за елиминирање на странските посред-
нички фирми при купувањето на стоки; 

4) оцена на солидноста на работењето на странс-
ките партнери на. југословенскиот пазар врз основа 
на нивното досегашно работење, како и листа на 
несолидните добавувачи. 

Член 8 
Организацијата на здружениот труд е должна 

во постапката за избор на понудувачите, пред ко-
нечното одлучување за изборот и пред склучувањето 
на работата, да прибави мислење од стручната ко-
мисија. 

Стручната комисија работи врз основа на Доку-
ментацијата што п ја доставува организацијата на 
здружениот труд што бара мислење. 

Документацијата содржи уредни понуди, пре-
фектури или преддоговор на странскиот понудувач; 
проспекти или нацрти на производите, со нивни тех-
нички и работни карактеристики; предлог од коми-
сијата на организациите на здружениот труд за нај-
поволниот понудувач, со напореден преглед на дру-
гите понудувачи и други исправи што на комисијата 
можат да и послужат за давање на мислење. 

Понудата е уредна ако, во смисла на важечките 
прописи за условите за увоз на опрема и материјали 
за инвестициона изградба, ги содржи сите тех[тачки 
и комерцијални податоци потребни за оценување на 
понудата. 

Член 17 
Увозниците на стоките од овој договор се долж-

ни пријавите за склучената работа за увоз, што им 
ги поднесуваат на надлежните банки, да ги снабдат 
со изјава дека понудата на странскиот добавувач -— 
содоговорач е разгледувана од стручната комисија 
одредена со овој договор. 

Подносителот на пријавата е должен копија од 
незаверената пријава да и достави на стручната ко-
мисија заради следење на извршувањето на овој 
договор. Стручната комисија е должна копијата од 
пријавата да ја користи и да ја чува како деловна 
тајна. 

Претставници на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во надворешнотрговскиот про-
мет: „Јанко Лис јак" — Белград, „Монтер" — Загреб, 
„Прогрес" — Белград, „Емона" — Љубљана, ХП 
„Цавтат" — Цавтат, „Хлаѓење" — Загреб, „Гријање" 
— Загреб, Загребачка мљекара — Загреб, Љубљанс-
ке млекарне — Љубљана, „Кристал импорт" — Бел-
град, „Бродокомерц" — Риека, „Меркатор инвеста" 
— Љубљана, „Слобода14 — Чачак, „Енергоинвест" — 
Сараево, „Емо" — Цеље, „Екос" — Сараево, „Веру-
да" — Пула, „Контал" — Љубљана, Лошке товарне 



Страна 550 — Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 25 април 1974 

хлади линков — Шкофија Лока, ИГО — Љубљана, 
„Фаграм" — Смедерево, „Универзал" — Белград, 
„Универзал" — Риека, Бродоградилиште „Сплит" — 
Сплит, Бродоградилшите „3. Мај" — Риека „Генерал-
турист" — Загреб, Бродоградилиште" „Уљаник" — 
Пула, Омладински туристички центар — Загреб, 
„Помурка" — Мурска Собота, „Соко" — Мостар, 
„Увисшинвест" — Сараево, „Раде Кончар" — Загреб, 
„Клима" — Цеље, „Феримпорт" — Загреб, „Водотер-
ма" — Белград, „Бродоматеријал" — Риека, „Бродо-
меркур" — Сплит, „Југоелектро" — Белград, „Феро-
електро" — Сараево, „Електроопскрба" — Загреб, 
Рударско-топионичарски басен — Бор, „Благое Дав-
ков" — Скопје, „Метропол" — Белград, „Енергопро-
јект" — Белград, „Електротехна" — Љубљана и „Ју-
готехника" — Љубљана." 

Оригиналот на овој договор и другата докумен-
тација се наоѓаат во Стопанската комора на Југосла-
вија — Секретаријат за стопански односи со стран-
ство. 

Овој договор го прифатија Стопанската комора на 
Југославија, ва состанокот од 15 февруари 1974 го-
дина, и Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, со актот бр. 17-30905/1 од 28 февруари 1974 го-
дина. 

Овој договор велгува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

297. 

Организациите на здружениот труд што учест-
вуваат во стоковна размена и стопанска соработка 
со Куба, на пленарниот составок, одржан на 10 ок-
томври 1973 година, склучија И потпишаа Општес-
твен договор за начинот и условите за вршење над-
ворешно трговски промет на пазарот на Куба, кој во 
извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во н а дв орешнотрговски от про-
мет со Куба склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШЏОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ПАЗАРОТ 

НА КУБА 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат начинот и усло-

вите за вршење на надворешнотрговски промет на 
пазарот на Куба под кои се подразбира: 

1) организирано и координирано настапување; 
2) регионално усогласување на извозот и уво-

зот; 
3) заедничко планирање и .изработка на програ-

мите за извоз и увоз по производи и услуги; 
4) следење на кубанскиот пазар и преземање 

соодветни мерки за подобрување на координира-
ниот извоз и увоз. 

Член 3 
Програмата за извоз и увоз се утврдува секоја 

година до »рајот на септември за извоз и увоз во 
наредната година. 

Член 4 
Програмата за извоз и увоз на стоки, за врше-

ње стопански услуги и други видови економска со-
работка се утврдува, на предлог од Комисијата за 
програмирање и извршување на надворешнотргов-
скиот промет, на пленарен состанок на потписници-
те на овој договор. 

Член 7 
Организациите на здружениот труд регистрира-

ни за вршење на надворешнотрговски промет вршат 
извоз и увоз на стоки и стопански услуги самите 
или вршат избор на организација на која ќе и ги 
доверат тие работи. 

Член 9 
Организациите на здружениот труд регистрира-

ни за вршење на надворешнотргавски промет на 
стоки и услуги што не се потписници на овој дого-
вор, а повремено во текот на годината имаат мож-
ности да извезуваат и увезуваат стоки и да вршат 
стопански услуги за сметка на учесниците на овој 
Договор, се должни при склучувањето на договор за 
вршење на надворешнотрговски промет во се да се 
придржуваат кон одредбите од овој договор. 

Член И 
Органи за спроведување на овој* договор се: 
1) пленум; 
2) комисија за програмирање и извршување на 

надворешнотрговскиот промет. 

Член 12 
Пленумот се состои од по еден овластен прет-

ставник на организациите на здружениот труд — 
учесник во надворешнотрговскиот промет, потпис-
ник на овој договор. Секој претставник има еден 
глас. Пленумот полноважно одлучува ако за одлу-
ката гласаат организациите што во надворешнотр-
говскиот промет во претходната година учествувале 
најмалку со 85%. 

Член 15 
Пленумот ги врши Следните работи: 
1) ги утврдува и ги донесува планот и програ-

мата за извоз и увоз; 
2) врши ревизија на планот и на програмата за 

извоз и увоз; 
3) ја следи реализацијата на програмата за из-

воз и увоз; 
4) ги разгледува жалбите, приговорите и неспо-

годбите настанати помеѓу учесниците на овој до-
говор; 

5) ги разгледува и ги решава другите прашања 
што се во врска со спроведувањето на овој договор. 

За работата на пленумот се води записник. 

Член Ѓ6 
Комисијата за програмирање и извршување на 

надворешнотрговскиот промет се состои најмалку од 
по еден претставник на организациите на здруже-
ниот труд: за извоз; за увоз; за производство; за 
инвестициони работи и за нес токов ни услуги. 

Член 17 
Комисијата за програмирање и извршување на 

надворешнотрговсииот промет се состои од најмал-
ку 5 членови, што ги избира пленумот, со мандат од 
една година за годината за која пленумот ја доне-
сол програмата во смисла .на одредбите од овој до-
говор. 

Член 18 
Комисијата за програмирање и извршување на 

надворешнотрговскиот промет ги врши следните ра-« 
боти: 
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1) ја составува и му ја предлага на пленумот 
програмата за извоз и увоз на стока и за вршење 
стопански услуги во согласност со одредбите од чл. 
2 до 5 на овој договор; 

2) ги координира и му ги предлага на пленумот 
мерките за извршување на програмата за извоз и 
увоз на стоки и за вршење стопански услуги; 

3) го следи и извршувањето на програмата за 
извоз и увоз на стоки и за вршење стопански услуги; 

4) му предлага на плеиумот, мерки во случаите 
на повреди на одредбите на овој договор; 

5) го подготрува и го поднесува извештајот на 
пленумот за извршување на годишната програма за 
извоз и увоз на стоки и за вршење стопански ус-
луги ; 

6) дава оцена за исполнувањето на потребните 
услови за вршење работи од овој договор; 

7) врши и други работи за чие извршување е ов-
ластен плеиумот. 

Член 23 
Покрај одговорноста според важечките прописи, 

организациите на здружениот труд што не се придр-
жуваат кон одредбите од овој договор одговараат за 
повреда на добрите деловни обичаи. 

Член 25 
Овој договор се склучува на неопределено време. 
Претставници на организациите на здружениот 

труд што вршат надворешнотрговски промет на па-
зарот на Куба: Кемијски комбинат — Загреб, „Југо-
лек" — Белград, „ФАП-ФхАМОС" — Белград, „Бро-
дсимпекс" — Белград, „Југотекстил" — Љубљана, 
„Интерекспорт" — Белград, „Минел" — Белград, 
„Унион-импекс" — Сараево, „Магнохром" ~ Крале-
во, „УПИ" — Сараево, Бродоградилиште „Тито" — 
Белград, Ваљаоница бакра — Севојно, „Технометал-
-Македонија" — Скопје, „МАГ" — Беглрад, „Центро-
текстил" — Белград, „Јединство" — Загреб, Институт 
за испитивање материјала СР Србије — Белград, 
„Текстил" — Загреб, >,Унис-Унискомерц" — Сараево, 
„Центропром" — Белград, „Хемпро" — Белград, 
„Технопромет" — Белград, „Агрохемија" — Белград, 
„Искра-Комерц" — Љубљана, „Агрострој" — Љуб-
љана, „Крка" — Ново Место, „Кооператива" — Но-
ви Сад и „Јадроагент" — Белград." 

Овој договор го прифатија Стопанската комора на 
Југославија, на состанокот од 15 февруари 1974 го-
дина и Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, со актот бр. 17-29856/1 од 27 декември 1973 го-
дина. 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

298. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

РОН-ХАРТИЈА 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрон-хартија, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
јцени, при постојните услови ца продажбата, така 

што највисоките продажни цени да можат да изне-
суваат, и тоа за: 

Дин / t . 
1) натрон-хартија за вреќи ДО 6.950 
2) натрон-хартија за кабли, изолациони ДО 8.393 
3) натрон-хартија за гумирање до 8.078 
4) натрон-хартија за битуменизирање до 8.078 
5) натрон-хартија за острачки производи ДО 7.034 
6) натрон-креп хартија д о 1 1 . Ѕ 6 4 

7) натрон-хартија за кибритник ДО 9.526 
8) натрон-хартија друга, еднострано мазна до 7.240 
9) натрон-хартија бојосана, еднострано 

мазна ДО 9.221 
10) обвивен полунатрон, еднострано мазен ДО 4.725 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 35/1 од 16 април 1974 
годртна. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврден во спо-
годбата. 

Претставник на производителите: Творница сул-
фатне целулозе, натрон-папира и амбалаже — 
Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Литопапир" — 
Чачак, „Комуна" — Скопје, „Јединство" — Гра-
чаница, „Папир-промет" — Маглај, „Натрон" — 
Сплит, Индустрија каблова — Светозарево, 
„Новкабл" — Нови Сад, „Аеро-Цеље" — Цеље, 
„11 октомври" — Прилеп, Комбинат „Белишќе" 
— Белишќе, „Кромос" — Белград, Маглајска 
картонажа — Маглај, „Гумирница" — Белење, 
„Хромос-картон-Кутрилин" — Загреб, ,.Карбон" 
— Загреб, „Грмеч" — Белград, „Папир", Белград, 
„Папирграфика" — Љубљана, „Кемокомбинат" 
— Загреб, „Драва" — Осиек, Полиетиленка" — 
Бихаќ, „Милоје Закиќ" — Крушевац, и „Лепен-
ка" — Нови Кнежевац. 

299. 

Врз основа на член 22 од Законот за оштестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

РОН КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јануари 1974' 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
де затечените цени за патрон крафт-лајнер хартија* 
со тоа што производителските организации на здру* 
жениот труд да можат да ги зголемат своит^ 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоката продажна цен$ 
за натрон крафт-лајнер хартија 125—250 gr/m2 д£ 
изнесува до 7, 50 дин/kg. ј 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа! 
дека производите од точка 1 на оваа .спогодба ќе 
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пс 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. 180/1 од 16 април 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
ода денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврден во спо-
годбата. 

Претставници на производителите: творница 
сулфатне целулозе, натрон-пагтра и амбалаже 
Маглај и Творница сулфатне целулозе и папира 
„Симо Димиќ" — Плашки. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб, Комбинат „Бе-
лишќе" — Белишќе, Комбинат „Било-Калник" 
— Копривница, Картотека „Авала" — Белград, 
„Душан Петронијевиќ" — Крушевац, „Фола" 
— Владичин Хан, „Картонажна товарна" — 
Љубљана. „Липовица" — Липљан и „Стеван 
Филиповић' — Налево. 

ЗОО. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИМ ЦЕНИ ЗА НА* 
ТРОН ВРЕЌИ 

r 1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 декември 1973 
бодина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за патрон вреќи, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 33°/о. 

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 бо. 36/1 од 16 април 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од ленот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврде« во спо-
годбата. 

Претставници на производителите: Творница 
сулфатне целулозе, натрон-пагшра и амбалаже 
— Маглај, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Ли-
*опапир" — Чачак и „Комуна*1 — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
138 купувачи-потрошувачи назначени во по-
себниот прилог кон Спогодбата, кој се наоѓа во 
документацијата на Стопанската комора на 
Југославија. 

301. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЛЃ, 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ХАРТИЈА 
f ' 

1. Претставниците на производителите и прет* 
Огавниците на потрошувачите на 24 јануари 1974 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за рото хартија, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/kg 
1) рото-новинска хартија до 4,40 
2) рото-офсет ЧРОФ харт&ја во макари 

за списанија до 4,60 
3) средно фина офсет-хартија во ма-

кари до 5,20 
4) средно фина хартија сатинирана во 

макари, 56—80 gr/rn2 до 6,20 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 252/1 од 12 април 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврден во 
Спогодбата. 

Претставници на производителите: Товарна це-
лулозе и папирја „Гуро Салај" — Кршко и 
Фабрика целулозе и папира „Матроз" — Срем-
ска Митровица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Форум" — Нови Сад, „Политика" — Белград, 
„Борба" — Белград, „Рилиндија" — Приштина, 
„Нова Македонија" — Скопје, „Дело" — Љуб-
љана, „Вечер" Марибор, „Љубљански днев-
ник" —- Љубљана, „Вијесник" — Загреб, „Осло-
боѓење" — Сараево, „Трафика" — Загреб, „Љу-
дска правица" — Љубљана, „Мариборски тиск" 
— Марибор, „Глас" — Белград, „БИГЗ" — Бел-
град, „Југопапир" — Белград, и „Ивица Ловин-
чиќ — Загреб. 

302. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цегаите („Службен лист на СФРЈ", 
ђр. 25/72 и 35/72), претставникот на производител 
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 
ГЛАВИ, КАБИНЕТИ И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ ДЕЛО-

ВИ ЗА МАШИНИ ЗА ШИЕЊЕ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за глави, кабинети и други 
одредени делови за машини за шиење, предвидени 
во ценовникот кој е составен дел на спогодбата, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, во просек за 21в/о, а според Ценовникот 
кој е составен дел на спогодбата. 

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 
завод за цени, со решение бр. 756/5 од 11 април 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот деф 
Од денот на објавувањето вб „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставник на производителите: „Багат" 
Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Меркатор" — Љубл>ана, „Велепромет" — Вуко-
вар, „Тргопромет" — Загреб, „Истра" — Пула, 
„Метал" — Бања Лука, „Минчета" — Дубров-
ник, „Стотекс" — Нови Сад, „Тргопродукт" — 
Панчево, „Млава" — Петровац на Млави, „Ан-
гропромет" — Ниш и „Грмија" — Приштина. 

303. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДО-
БИТОЧНА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 

ПРОИЗВЕДЕНА ВО КАФИЛЕРИИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јануари 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за добиточна храна од анимално 
потекло произведена во кафилерии, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени така што највисоките продажни цени да мо-
жат да изнесуваат, и тоа за: 

1) месно брашно — 0,09 динари по протеинска 
единица или 4,92 динари за 1/kg со 55% протеин; 

2) месно-коскено брашно — 0,09 динари по про-
т е т с к а единица, или 3,56 динари за 1/kg со 40°/о 
протеин; 

3) сурово-коскено брашно — 0,07 динари по про-
т е и н е ^ единица, или 2,03 динари за 1/kg со 29°/о 
протеин; 

4) коскено брашно — 0,16 динари по единица на 
фосфор; 

5) техничка маст — 5 динари 1/kg. 
2. Престанува да важи рабатот што производи-

телските организации на здружениот труд им го 
одобрувале на трговските организации, а другите 
услови на продажбата (каса-сконто, начин на испо-
раката, транспортната амбалажа и др.) остануваат 
на постојното ниво. 

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

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 936/3 и 267/1-2-3 од 
12 април 1974 година. 

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

Претставници на производителите: „Котекс-то-
бус" — Љубљана, ПИК „Сљеме" — Сесвете, „Га-
вриловиќ" — Петриња, ПК „Београд" — Падин-
ска Скела, ПК „Брчко" — Брчко, КИК „Помур-
ка" — Мурска Собова, Комунално предузеќе и 
зеленило — Сомбор, „ПИК" — Кикинда, „Венац" 
— Нови Сад, „Инекс" — „Црвена застава" — 
Крагуевац, „Јухор" — Светозарево, „Србија-10. 
Октобар" — Велика Плана, ПИК „Беље" — 
Дарда, „1. Мај" — Чачак, „Митрос" — Сремска 

Митровица, „ХИВ" — Врање и Индустрија тут-
кала и хемијских производа „Дворови44 — Дво-
рови. 
Претставници на ку излачите-потрошувачи: 
„Агрокомбинат" — Марибор, Кметијски комби-
нат „Хмезад" — Жалец, „ВЖК" — Љутомер, 
ПИК „Ѓуро Салај" — Валпово, ППК „Пазин" — 
Пазин, „Емона" — Љубл>ана, Кметијски комби-
нат — Горња Радгона, „Гавриловић — Петриња, 
ПК „Београд" — Падинска Скела, КИК „Помур-
ка" — Мурска Собота, ПИК „Беље" — Дарда, 
„Србија-10. Октобар'4 — Велика Плана, „Митрос" 
— Сремска Митровица, НИК „Сљеме" — Сес-
вете, „Инекс' — „Црвена звезда" — Крагуевац, 
Кметијски комбинат ..Птуј" — Птуј, КГП „Ко-
чевље" — Кочевље, „Перутнина" — Птуј, „Жи-
топродукт" — Крагуевац, „Агросавез" — Сом-
бор, Ветеринарски завод — Земун, „Серво Ми-
хаљ" — Зрењанин, „Продуктна" — Нови Сад, 
ПК „Елан" — Србобран, Кметијско господар-
ство-Шкофја Лока, „Котекс-тобус" — Љубља-
на, „Млинотекст" — Ајдовшчина и „Унионим-
пекс" — Сараево. 

304. 
Врз основа на член 22 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ЦЕМЕНТ 

1. Претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите на 27 декем-
ври 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за 
промена на затечените цени за цемент, со тоа што 
лроизводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени така што највисоките цени да изнесуваат, и 
тоа: 

Дин/t. 
1) ПЦ-250 385 ' 
2) ПЦ-350 430,80 
3) ПЦ-450 495 
4) ПЦ-550 617,15 
5) П-700 421,60 
6) Л-700 1.233,30 
7) салодур 571,40 
8) бел цемент 250 898,25 
9) бел цемент 350 1.055,50 

10) металуршки цемент 250 385 
11) металуршки цемент 350 430,80 

2. Цените од точка 1 на оваа спогодба се одне-
суваат на цемента? пакузан во ереќи од по 50 kg 
натоварен во возило франко складот на производи-
телот. 

При испораката на цементот во растурена сос-
тојба цените од став 1 на оваа точка се намалува ах 
за 40 динари по една тона. 

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените pi под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 266/2 од 19 април 1974 
година. 
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5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
' од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Салонит 
Анхово" — Анхово, Цементарна Трбовље — Тр-
бовље, „Далмацијацемент" — Со лин, Творница 
цемента „Слобода" — Подсусед, Истарске твор-
нице цемента и Хидратизираиог вапна — Пула, 
Творница цемента — Умаг, Беочинска фабрика 
цемента — Беочин, 'Фабрика цемента „Нови Ши-
повац" — Поповац, Фабрика цемента „ШАР" — 
Генерал Јанковић Фабрика за цемент „Усје" — 
Скопје и Цементара „Азот" — Горажде. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Хидроградња" — Сараево, „Обнова" — Лишти-
ца, „Крајина" — Бања Лука, „Прогрес" — Зе-
ница, „Сервис-импорт" — Титоград, „Унис" — 
Сараево, „Темпо" — Загреб, „Грамаг" — Загреб, 
„Градио" — Љубљана, „Лавчевиќ" — Сплит, 
„Пионир" — Ново Место, „Развитак" — М е л о -
виќ, „Грамекс" — Љубљана, „Дрвопромет" — 
Вуковар, „Сеча" — Скопје, „Инград" — Цеље, 
„Караорман" — Скопје, „Смрека" — Марибор, 
„Рад" — Белград, „Јавор" — Битола, „Бетон" — 
Нови Сад, „Гранит" — Скопје, „Копаоник" — 
Белград, „Бетон" — Скопје, „Коритник" — При-
зрен, „Југомонт-Југобетон" — Загреб и „Бал-
кан" — Нови Сад. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ! 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чолић Селима Хасан, Китић Стевана Велимир, 
Лисица Стојана Никола, Поздерац Смаилов Алија, 
Војновић Милана Драго; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чолић Мирка Ристо, Хаџиосмановић Му је Ћа-
зим, Кандић Николе Славко, Лулић Ловре Антун; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бегић Беге Ибро, Чадорџић Ибрахима Муамер, 
Ћелић Луј е Душан, Ћук Фехке Расим, Дрча Јове 
Рајко, Илић Милована Ђорђе, Јаковљевић Лазара 
Јован, Јокић Љубана Михајло, Јовановић Милана 
Даница, Јукица Анте Јуре, Јусуфовић Нурије Иб-
рахим, Карачић Анте Здравко, Катић Ивана Фра-
њо, Класан Иве Винко, Лисица Остоје Николе, Лу-
кач Спасоје Марко, Лукић Милана Остоја; 

Малиш Фрање Бранко, Маодуш Саве Веселин, 
Мешкић Бајре Халил, Милић Савана Мирко, Па-

линић Илије Младен, Пернар Луке Драго, Пипан 
Јожефа Бранко, Погарчић Ивана Чедомир, Полић 
Халида Амир, Поповић Младена Лука, Радумило 
Милоша Гојко, Симиџија Вукосава Борислав, Ше-
ховић Салиха Енес, Шпирић Павла Драго, Шпирић 
Стојана Јово, Шундрица Илије И ленко, Василић 
Остоје Љубо; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ливанчић Руде Бранко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хаџиомеровић Салка Алија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ 

Адамовић Николе Славко, АгиК Мехе Муста-
фа, Бајић Луке Рајко, Бојанић Милана Мирко, 
Цвијановић Остоје Чедомир, Чавар Марка Фрањо, 
Чоло Хурема Мехмед, Ћано Јусуфа Абдулах, Ћо-
ралић Хасана Сеад, Дошеновић Видоје Вид, Џанан 
Салиха Фериз, Ђидић Карла Иван, Ђукић Војина 
Владимир, Глибо Марка Фрањо, Хајдер Фехке 
Мујо, Хрустановић Сулејмана Исмет, Ивановић' 
Владислава Тихомир, Јакешевић Нике Илија, Ја-
рановић-Перић Марка Љубица, Јашаревић Муста-
фе Мујо, Јовановић Марка Борислав, Кандић Ни-
коле Драго, Кљајић Ђуке Стојан, Комленић Миле 
Миле, Кордић Јур$ Дане, Костић Јове Крстан, 
Кудра Халида Екрем, Кудра Илије Миленко, Ку-
дузовић Сулејмана Касим, Куртић Реце Сулејман; 

Лацић Стипе Бранко, Липовац Хусеина Мех-
мед, Лукић Пеј е Јозо, Марић Ђоке Стево, Милак 
Анте Јосип, Миланковић Николе Стево, Мисимо-
вић Орућа Исмет, Павловић Јове Саво, Пенић Мла-
ђена Милорад, Пилић Мехмеда Мухамед, Прохан 
Мехе Захид, Рожић Милана Јово, Рукавина Јеф-
рема Иван, Салиии Мехе Муниб, Сарач Салиха 
Смаил, Станковић Тасе Ратимир, Стојчић Јозе Ми-
ле, Шахман Халила Сејдо, Шарић Шукрије Мир-
сад, Шебаљ Петра Илија, Шипка Василије Владо, 
Видић Раде Перо, Војић Јусуфа Мухарем, Зјајић 
Салиха Салих. 

Бр. 198 
22 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувања-« 
та на Социјалистичка .Федеративна Република Ју-* 
гос лави ја одлучува да се одликуваат; 
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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 

Богдановић Панте Радиша, Драшковић Радова-
на Миливоје, Ердељанов Петра Иван, Јевремовић 
Љубомира Драгољуб, Ковачевић Ђура Перо, Кру-
нић4 Војислава Радојко, Петковић Милана' Свето-
мир, Поповић Божидара Добривоје, Воркапић Ђу-
ра Божидар; 

, СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богдановић Радула Радомир, Бошковић Мило-
рада Душан, Брајевић Милана Михаило, Дамња-
новић Богдана Милан, Ђекић Милана Драгослав, 
Глинтић Вучете Радош, Катанић Ђорђа Благица, 
Пејовић Гаше Ђорђе, Турудија Богдана Станко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бећирић-Стевовић Аћима Ксенија, Ђорђевић 
Неде Крста, Филиповић-Димитри јевић Видосава 
Даринка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Павловић Светозара Слободан, Радивој евић-
-Здравковић Василија Љубица, Радојчић Станка 
Марко, Салијевић Мифтара Беља, Скакић-Младе-
новић Војислава Радмила, Спасојевић Драгољуба 
Михајло, Ва лента Светислава Бранислава; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анделфингер Ивана Стјепан, Ћирић Михајла 
Властимир, Лазић -Петра Коста, Лончаревић Бог-
дана Ђорђе, Матић Тодора Игњат, Михајловић 
Здравка Властимир, Петровић Велимира Милица; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрић-Спасојевић Вукоја Слободанка, Авра-
мовић Жарка Јованка, Лазаревић-Павковић Бого-
љуба Марија, Наумовски Наума Стојмир, Ојданић 
Сретена Радомир, Станковић-Јовановић Јована Зо-
рица. 

Бр. 199 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, јб. јр. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувања-
та на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија одлучува да се одликува 

— за заслуги во развивањето на соработката 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Фондот на Обединетите нации за 
техничка помош на земјите во развој 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

dr Myer Cohen. 

Бр. 200 
23 ноември 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈ А ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувања-
та на Социјалистичка Федеративна. Република Ју-
гославија одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Нимани Шукри Џавид; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Куртеши Мустафе Иљијаз, Ругова-Нимани Шук-
ри Сафета, Бакић Томе Илија; 

— за особени заслуги во ширењето на братст-
вото меѓу нашите народи и народности, во созда-
вањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гаши Аљуша Аљуш; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Рамадани Јусуфа Јајуш; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Деспотовић Марка Божидар, Димитријевић Трај-
ка Божидар, Пуља Ибрахима Имер; 
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— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува за општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Доброти Рамадана Дрита, Иса Исе Решад, Зе-
нуни Зуна Ћамиљ; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сојева Таира Џеват; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цанић Михаила Љубомир, Сахити Зенеља Си-
нан, Вељковић Вељка Спира, Зурнађиу Ђаљадина 
Етхем; 

— за долгогодишната работа и за особени за-
слуги во ширењето на просветата и културата и за 
успеси во образованието, воспитувањето и подго-
твувањето на младите за корисни членови на опште-
ството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште „16. Новембар", Косовска 
Каменица; 

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

СО ОРДЕН. НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Земјоделската задруга, Ораховац. 

Бр. 201 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

279. Одлука за дополненија на Одлуката за 
условите и за начинот за остварување на 
развојната премија — — — — — — 549 

280. Одлука за зголемување на царинските 
стапки за увоз на одредени производи — 549 

281. Одлука за измена на Одлуката за обврс-
ката за прибавување согласност за увоз 
на одделни стоки — — — — — — 549 

282. Одлука за одредување на стоковниот кон-
тингент за злато во 1974 година — — — 550 

283. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на земјоделските и пре-
хранбените производи за кои при увозот 
се плаќа посебна давачка — — — — 550 

Страна 
284. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран — — — — 551 

285. Решение за одредување на сезонски гра- ; 
ничии премини за меѓународен сообраќај 570 

286. Правилник за измени на Правилникот за 
техничките нормативи за заштита на нис-
конапонски мрежи и на припаѓачките 
трансформаторски станици — — — — 570 

287. Правилник за пропишување и издавање 
на лекови што се употребуваат во вете-
ринарството и за водење евиденција — 570 

288. Правилник 'за зимени и дополненија на 
Правилникот за примена на даночните 
стапки и за начинот на водење евиден-
ција, пресметување и плаќање на дано-
кот на промет на производи и услуги — 574 

289. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Kleine Zeitung" 578 

290. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „La Stampa" — — 578 

291. Решение за забрана ^ на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 578 

292. Решение за спроведување, на статистичко-
то истражување Попис на училишниот 
простор на основните и средните училиш-
та и на предучилишните установи во 
1974 година — — — — — — — — 578 

293. Решение за спроведување на истражува-
њето за трошоците на производството на 
земјоделски производи — — — — — 579 

294. Одлука За измена на Одлуката за прене-
сување на преостанатиот дел на средства-
та од штедните влогови врз Попштенската 
штедилница во 1974 година — — — — 579 

295. Општествен договор за условите и начи-
нот на извозот на кожена и скај галан-
терија и нараквици на источноевропските 
пазара — — — — — — — — — 580 

296. Општествен договор за усогласување на 
цените и другите услови при увозот на 
разладна опрема, термичка опрема за го-
леми кујни, компресори на воздух и гас, 
вентилациони клима уреди и опрема за 
перење — — — — — — — — — 580 

297. Општествен договор за начинот и услови-
те за вршење надворешнотрговски промет 
на пазарот на Куба — — — — — — 582 

298. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-хартија — — — — — — 583 

299. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон крафт-лајнер хартија — — 583 

300. Спогодба за промена на затечените цени 
за патрон вреќи — — — — — — — 584 

301. Спогодба за промена на затечените цени 
за рото хартија — — — — — — — 584 

302. Спогодба за промена на затечените цени 
за глави/кабинети и други одредени де-
лови за машини за шиење — — — — 584 

303. Спогодба -за промена на затечените цени 
за добиточна храна од анимално потекло 
произведена во кафилерии — — — — 585 

304. Спогодба за промена на затечените цени 
за цемент — — — — — — — — 585 

Одликувања — — — — — — — — — 586 
Издавач: Новинска установа Службен лист ва СФРЈ« Белград, Јована Ристика 1. Вешт. фах 226. 
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