
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ4 изле-
гува во издание ва српскохрватски 
односно хрватскосрпски словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата па опште-

ственото книговодство 60802 603-1123 

Понеделник, 9 април 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 20 ГОД. XXIX 

Цена на овој број е 8 динари. 
Претплатата за 1973 година изнесува 
270 динари - Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр I Пошт фах 226 -
Телефони, централа 630-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

телекс 11756 

259. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА БЕНЕФИЦИРАНИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА НА НЕ-
КОИ ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО, ЗА КОЈА 
ПРИЈАВАТА ЗА СКЛУЧЕНАТА РАБОТА НА 
УВОЗ НА СТОКИ И Е ПОДНЕСЕНА НА НАД-
ЛЕЖНАТА БАНКА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИ-
НА, А УВОЗОТ ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ДО 30 СЕПТЕМ-

ВРИ 1973 ГОДИНА 

1. На увозот на производите наведени во: 
1) Решението за определување пониски царин-

ски стопи за специфична аеродромска опрема 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 24/70 и 18/71); 

2) Решението за определување пониски царин-
ски стопи за специфична опрема за потребите на 
шумарството, дрвната индустрија и индустријата на 
целулоза и хартија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/70, 18/71 и 70/72); 

3) Решението за определување пониски царин-
ски стопи за специфична опрема за индустријата 
на тутун („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/70 и 18/71); 

4) Решението за определување пониски царин-
ски стопи за специфичната опрема за потребите на 
радио-дифузните установи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/70, 49/70 и 18/71); 

5) Решението за определување пониски царин-
ски стопи за специфичната опрема за бродогради-
лиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/71, 18/71 
и 47/72); 

6) Решението за определување пониски царин-
ски стопи за специфичната опрема за- текстилната 
индустрија (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 24/71); 

7) Решението за определување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема во инду-
с т р и ј а на тркални лежаи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/71); 

8) Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки за специфичната опрема што се уве-
зува за потребите на производителите на мотори и 
моторни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/71 
и 70/72); 

9) Решението за одредување пониски царински 
стапки за специфичната опрема за индустријата 
за преработка на обоени метали и на кабелската 
индустрија („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/72); 

10) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема во инду-
стријата на лизгачки лежишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/72); 

И) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во производството на опкови и прибор за 
градежна столарија и мебел („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72); 

12) Решението за 'одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-

ристи во експлоатацијата на минерални води 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72); 

13) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се 
користи во производството на машини алатки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72); 

14) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се 
користи во производството на спреј-вентили (Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72); 

15) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се 
користи во графичката индустрија и во новинската 
и издавачката дејност („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/72 и 70/72); 

16) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се 
користи во млекарската индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/72); 

17) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за Специфичната опрема која се 
користи во производството на електрични сијали-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/72); 

18) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема која се ко-
ристи во филмската индустрија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/72); 

19) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема која се ко-
ристи во производството на прибор за јадење, угос-
тителски садови и во ножарството („Служен лист 
на СФРЈ", бр 55/72); 

20) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема која се 
користи во производството на жица и жичени и 
вијчени производи („Служен лист на СФРЈ", бр. 
55/72); 

21) Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки за специфичната опрема која се корис-
ти во производството на алати („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/72); 

22) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема која се ко-
ристи во производството на полуспроводници 
(„Службен' л и Л на СФРЈ", бр. 55/72 и 57/72); 

23) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во индустријата на кожа и обувки („Служ- -
бен лист на СФРЈ", бр 61/72); 

24) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во производството на пишувачки машини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/72); 

25) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во индустријата на гума („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/72); 

26) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во производството на автоелектрични агре-
гати за мотори и моторни возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/72 и 70/72); 

27) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во леарниците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/72 и 70/72); 
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28) Решението за одредување на пониски ца-
р и н е а стапки за специфичната опрема што се 
користи во индустријата на шеќер („Службен лист 
на СФРЈ", бр 67/72); 

29) Решението за одредување пониски царин-
ски стапки за специфичната опрема што се корис-
ти во производството на помошни средства за ко-
жарската и текстилната индустрија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/72); 

30) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во рудниците на магнезит и глина и во ин-
дустријата на огноотпорни материјали, керамика и 
порцелан („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/72); 

31) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи за изведување инвестициони работи во гра-
дежништвото (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 70/72); 

32) Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи ЕО индустријата на градежни материјали 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/72) и 

33) Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки за специфичната опрема што се користи 
во индустријата на стакло („Службен лист на 
СФРЈ" бр 70 72) — чија важност престанала со 
донесувањето на Одлуката за престанок на важе-
њето на прописите за царинските контингенти 
(. Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), кој увоз ќе се 
изврши до 30 септември 1973 година, ќе се примени 
царинската стапка од l0% ако пријавата за склу-
чената работа на увозот на стоките за тие произво-
ди и е поднесена на надлежната банка до 31 де-
кември 1972 година. 

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 
1973 година. 

Р п. бр. 87 
4 април 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

260. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5'67 54/67, 9 68, 22/60. 30/68, 17/69, 27/69, 
52 69 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНИТЕ ДЕЛОВИ ЗА ГОЛЕМИ МОРСКИ 

БРОДСКИ МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГО-
РУВАЊЕ 

Ех. 
Дилактациони компензатори на из-
дувен цевовод на бродски дизел-
мотор, размер поголем од 300 ш / ш 
за мотори од над "3000 КЅ Сл 

73.29/1 Трансмисиони синџири и нивни де-
лови, од железо или челик 
Ех. 
Галеви синџири од 2,5" и поголеми, 
за бродски дизел-мотори од над 
3000 КЅ Сл 

73 40/1 и 2 Други необработени и обработени 
изработки, од железо или челик 
Ех. 
Венци на запчаници, размер по-
голем од 800 mm и цотежек од 250 
К2 наменети за бродски дизел-мо-
тори, од над 50б0 КЅ Сл 

84 06 Мотори ' со внатрешно согорување, 
клипни 
Ех. 
Wardword-регулатори за регулира-
ње доводот на гориво за бродски 
мотори од над 3000 КЅ Сл 

84 10/3 Центрифугални пумпи 
Ех 
Хидраулични уреди за регулира ње 
на работата на Wadword-регулато-
ри, за бродски дизел-мотори од над 
5000 КЅ Сл 

84.10/5 Клипни \думли 
" Ех. 

Брзнувачки пумпи чиј работен 
притисок е поголем од 300 At , за 
бродски дизелмотори од над 5000 
КЅ Сл 

84 Ј1 /5 Други пумпи и др. 
Ех. 
Турбо-дувала и помошни дувала, 
за бродски дизел-мотори од над 
3000 КЅ Сл 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех 
— ДВОЈНИ филтери за гориво, за 

бродски дизел-мотори од над 
4000 КЅ Сл 

— Влошки на филтери од- моне л 
метал или синтер бронза, за 
филтрирање на гориво за брод-
ски дизел-мотори од над 3000 
КЅ Сл 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфични делови за големи морски бро-
дски мотори со внатрешно согорување, наместо ца-
ринските стапки предвидени во Царинската тарифа 
односно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на уќоз на одредени производи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат 
следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување 

Царинска 
стапка 

1 

73.20/2 Друг прибор за цевки и цевоводи, 
од железо или челик 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Уреди за далечинско управу-

вање и контрола на работата 
на мотори, наменети за бродски 
дизел-мотори од над 3000 КЅ Сл 

— Мачкалки за подмачкување на 
цилиндарот на мотор, за брод-
ски дизел-мотори од над 3000 
КЅ Сл 

84.61/1 Автоматски славини, вентили и сл. 
Ех. 
Вентили за заштита на мотори од 
експлозија во картерскиот простор, 
за бродски дизел-мотори од над 
3000 КЅ Сл 
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262. 

84.63/3 

84.63/4 

Други оски, лостови, лежишта и 
ДР. 

»Ех. 
— Склопови на запчаници за погон 

на бреговидни оски, за бродски . 
дизел-мотори од над 4000 КЅ Сл 

— Специјални лизгачки лежишта 
за оски со пречник поголем од 
200 mm со бел метал, за бродски 
дизел-мотори од над 3000 КЅ Сл 

— Куќишта на пропулзивното 
лежиште, за бродски дизел-мо-
тори од над 3000 КЅ Сл 

Оски за пренос на моќ 
Ех. 
— Коленести оски со тежина пого-

лема од 11 тони, за бродски ди-
зел-мотори од над 3000 КЅ Сл 

— Пропулзивни оски со тежина 
поголема од 5 тони, за бродски 
дизел мотори од над 3000 КЅ Сл 

/ 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр 85 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен изсршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 
ЕЛЕКТРОЛИТИЧКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОР 

И НАТРИУМ-ХИДРОКСИД 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за електролитичко про-
изводство на хлор и натриумхидроксид, наместо ца-
ринските сгапки предвидени во Царинската тари-
фа односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стапка 

1 2 3 

261. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
АВИОНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА - СТОПАНСКАТА 

АВИЈАЦИЈА ВО 1973 ГОДИНА 

1. На увозот на 12 земјоделски авиони од-типот 
„Piper Pawne" и два земјоделски авиони од типот 
„Cessna", што се увезуваат за потребите на органи-
зациите на здружениот труд на стопанската авија-
ција, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се применува царинската стапка „Сл". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари до 31 декем-
ври 1973 година. 

Р. п. бр. 86 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Ебонитирани центрифугални 

пумпи 5 
— Центрифугални пумпи од титан 5 
— Центрифугални пумпи од специ-

јално легиран благороден челик 5 
— Центрифугални пумпи од специ-

јална изработка за транспорт на 
агресивни материјали 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Компресори за хлор со прстен на 
сулфурна киселина 5 

84.17/ls Други машини и уреди 
Ех. 
Изменувачи на топлина од титан 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување течности и га-
сови 
Ех. 
Ебонитирани филтери " 5 

84.52/2К Други машини и механички уреди 
Ех. 
Хлор-алкални електролитичЈѕи ќе-
лии (електролизери) 5 

85.01/3 . Исправувачи и исправувач^ апа-
рати 
Ех. 
Силициумски исправувачи за елек-
тролиза на сол 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
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СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 78 « 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

263. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕ-
СИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа, — специфична опрема што се користи во за-
штитните работилници за професионална рехабили-
тација на инвалиди, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување 

2 

Царинска 
стапка 

84.17/1д 

84.17/Ѓ-2 

84 17/1ѕ 

84 19/2 

84.21/3 

Машини и уреди за разладување 
материјали 
Ех. 
Уреди (ладни маси) за разладување 
на бонбонска маса за производство 
на слатки Сл 

Други машини за сушење на дрво 
Ех. 
Машини за сушење на дрво со то-
пол воздух - Сл 

Други машини и уреди 
Ех 
— Казани со двојно дно за варење 

на бонбонска и слична маса за 
производство на слатки Сл 

— Уреди (жешки маси) за загрева-
ње на бонбонска маса за произ-
водство на слатки Сл 

Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 
Ех 
Машини за пакување и завиткува-
ње на бонбони и карамели Сл 

Други апарати за распрскување 
на течности, со пумпи, за разни 
цели 
Ех. 
Апарати за метализација на про-
изводи од пластични маси со рас-
прскување со помош на пиштол Сл 

84 30/11 

84.31/3 

84.32/2 

84.33/1 

84.33/2 

84.34/1а 

84.35/2 

84.35/4 

84 40/1г 

84.41/5 

84.41/0 

Други машини 
Ех, 
Машини и уреди за производство 
на слатки врз база на шеќер (бон-
бони, локуми, желе, жолт шеќер, 
ќетен алва и сл.) Сл 
Други машини 
Ех. 
Машини за пластифицирање на 
печатени табаци и ролни Сл 

Други книгоподврзувачки машини 
Ех. 
— Машини за шиење книги — тул-

машини Сл 
— Машини за собирање табаци Сл 
— Машини за лепење книги Сл 

Машини за изработка на хартијни 
ќесиња, пликови и други предмети 
за пакување од хартија и картон Сл 

Машини за сечење хартија и 
картон 
Ех. 
— Механички машини за кроење 

(штанцување) на хартија и кар-
тон Сл 

— Машини за перфорирање на 
хартија Сл 

— Електрични машини за сечење 
на хартија и картон Сл 

Машини, апарати и прибор за лее-
ње или слагање на букви (линотип, 
монотип, интертип итн.) Сл 

Графички машини за печат и цин-
кографија 
Ех 
— Офсет, печатарски машини за 

рамен печат од табаци Сл 
— Преси за изработка на пробни 

отпечатоци Сл 

Други машини за печатење 
Ех. 
Машини за изработка на самолеп-
ливи ленти Сл 

Машини за пеглање на конфекција 
и трикотажа 
Ех. " 
— Машини за пеглање на конфек-

ција и трикотажа со подвижна 
маса или лента 

— Машини за пеглање на машка 
преслека 

— Машини за пеглање на чорапи 
— Машини за пеглање на постава 

за беретшапки 

Индустриски машини за шиење на 
ткаенини, комплетни 

Глави за 
84.41/5 

машини од тар. Јброј 

Сл 

Сл 
Сл 

Сл 

Сл 

Сл 
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84.41/10 

84.41/7 Индустриски машини за шиење на 
кожа, пластика и слично Сл 

84.41/8 Глави за машини од тар. број 
84.41/7 Сл 

84.41/9 Други индустриски машини за 
шиење 
Ех. 
— Машини за спојување (синџи-

рење-кетлување) раб кон раб на 
делови на плетени стоки, финост 
со над 16 игли по еден цол Сл 

— Специјални индустриски маши-
ни за шиење (опшивување на 
дупчиња, пришивување на коп-
чиња и сл.) во конфекцијата, 
трикотажата и во друга текс-
тилна индустрија Сл 

— Индустриски шивачки машини 
за шиење на плетенини Сл 

— Индустриски машини за шиење 
на крзно Сл 

Глави за машини од тар. број 
84.41/9 
Ех. 
Глави за машини од тар. број 
84.41/9 за кои според ова решение е 
одредена царинска стапка Сл 

84 42/3 Машини за изработка и поправка 
на обувки и на други изработки од 
кожа Сл 
Забелешка: Стапката Сл ќе се при-
менува при увозот на сите произ-
води што според правилата за рас-
поредувањето на стоките во Царин-
ската тарифа се распоредуваат во 
овој тарифен став, освен за след-
ните производи: 
— Машини за брусење и глодање 

на површина и на рабови на 
ѓонови и лубови, неавтоматски 

— Машини за танчење на рабови 
на кожа и картон 

— Машини за рамнење и пеглање 
на чевли на калап без шаблон 

— Машини за кубење на горниот 
и долниот дел на чевли, неавто-
матски 

— Маџшни за симнување чевли од 
калап 

— Хидраулични машини за крое-
ње на горна кожа, со подвижен 
полумост, сила на притисокот 
до 16 тона 

— Машини за заковување на жен-
ски топуци на чевли 

— Машини за формирање луб во 
горниот дел на чевел 

— Машини за ставање кедери на 
ѓонови 

— Пнеуматеки апарати за дупчење 
дупчиња и за заковување рин-
глички, неавтоматски 

— Машини за пеглање на задниот 
раб на чизмички 

— Апарати за вртење на сари на 
чизмички 

— Апарати за термофиксирање 
капни на кожа, неавтоматски 

Сл. 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

84.43/1 Машини за леење под притисок 
84.43/36 Хоризонтални машини за конти-

нуирано леење 
84.45/1в-2 Машини за изработка и обработка 

на цевки 
Ех. 
Автоматски машини за свиткување 
на цевки 

84.45/1ц-4 Машини за ладно обликување 
Ех. 
— Машини за бигување на жица 
— Автоматски машини за изработ-

ка на спирали 
— Машини за извлекување на 

жица 
— Машини за обликување на но-

жеви за машини за пресување 
(штанцување) на хартија и кар-
тон 

84.45/1в-5 Машини за увалување на запци, 
навои и слично 

84.45/1в-6 Други машини за обработка со де-
формација 
Ех 
Машини за исправување и отсеку-
вање на жица 

84.45/2а-1 Универзални и продукциони стру-
гови до 350 mm височина на шил-
ците 
Ех. 
Универзални стругови специјално 
пригодени за вградување на уреди 
за копирање Сл 

84.45/2а-3 Револвер стругови 
Ех 
Специјални револвер стругови за 
производство на хидраулични ар-
матури Сл 

84.45/2а-4 Автоматски стругови со едно врете-
но, копирни и со програмско уп-
равување 
Ех. 
Копирни стругови Сл 

84 45/2г Острилки 
Ех. 
Специјални острилки за острење 
на ножови за сечење на хартија и 
картон Сл 
— Острилки за острење на алат за 

стружење дрво Сл 

84.45/2д-3 Глодалки, копирни, специјални и 
други 
Ех 
Копирни глодалки Сл 

84.45/2е-2 , Пили, циркуларни и специјални 
Ех. 
Специјални пили за сечење на ма-
шински редови на слог од олово Сл 

84.45/2ж Специјални машини за обработка 
со симнување на струганици 
Ех. 
Машини за гравирање Сл 

84.47/1 а Обични преси за пресување нa 
пластични материи 
Ех. 
Преси за изработка на производи 
од бакелит со пресување Сл 

84.47/4 Машини за стружење дрво Сл 

84.47/7 Машини за брусење на дрво Сл 
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84.47/8 

84.47/10 

84.47/12 

84.56/7 

84.59/2к 

84.60/2 

Пили за дрво 
Ех. 
— Хидраулични пили за попречно 

режење на штици Сл 
— Специјални кружни пили за ре-

жење на дрвени елементи на 
одредена должина заради при-
готвување за обработка на ма-
шини за стружење 

— Специјални пили за изработка 
на лежиште на нож за пресеку-
вање (штанцување) на хартија 
и картон Сл 

Други машини за механичка пре-
работка на дрво 
Ех. 
Специјални машини за калибрира-
ње на чепови со стискање по пат 
на валјаци Сл 
Други машини 
Ех. 
— Специјални машини за обработ-

ка на предмети од бакелит 
— Специјални машини за релјефи-

рање површина на дрво: со 
втиснување, резбарење и гле-
дање Сл 

— Машини за сечење^ бричење на 
краишта на хидраулични 
црева Сл 

Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, миење, крше-
ње и сл. 
Ех. 
— Преси за обликување на непече-

ни керамички маси во производ-
ството на декоративни керамич- , 
ки производи Сл 

— Машини за обликување на непе-
чена керамичка маса во произ-
водството на декоративни кера-
мички производи ^ Сл 

— Вакуум полжавести преси за хо-
могенизарање и извлекување на 
воздух од керамичка маса Сл 

Други машини и механички уреди 
Ех 
— Машини за облагородување на 

дрво и дрвени плочи со фино 
брусење на лакираните повр-
шини Сл 

— Машини за изработка на жиче-
но плетило — разбои . Сл 

— Уреди за изработка на произво-
ди од пластични маси со екстру-
дирани или со брзнување Сл 

— Машини за монтажа и демонта-
жа на метални арматури за 
краиштата на хидраулични 
Црева Сл 

— Специјални машини за изработ-
ка на производи од пластични 
маси по пат на вакуумирање 
(извлекување) Сл 

Други леарски кутии за леариици 
на метали, калапи за леење мета-
ли и сл. 
Ех. 
Калапи за преси за обликување на 
непечени керамички маси во про-
изводството на декоративни кера-
мички производи Сл 

85.l l / la 

Сл »5.11/3 

90.07/6 

Сл 90.10/3 

90.28 

Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
— Подвижни печки за печење на 

керамички производи Сл 
— Печки за топење на метали за 

хоризонтални машини за конти-
нуирано леење Сл 

Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
— Електрични машини за завару-

вање Сл 
— Електрични машини за завару-

вање на фолии од пластични 
маси со високофреквентна 
струја Сл 

Други фотографски апарати и сл. 
Ех. 
Фоторепродукциони камери за 
вертикално и хоризонтално снима-
ње во графичката индустрија Сл 
Други апарати и др. ' 
Ех. 
Апарати и уреди за контакт-
но копирање на филм, хартија, пе-
чатарски плочи и валјаци Сл 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
Апарати за мерење на дебелината 
на слојот на површинската зашти-
та на метали со електричен отпор Сл 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 89 
4 април 1973 година 

Белград , 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

264. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНА-

ТА ПЛОВИДБА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се увезува за пот-
ребите на безбедноста на воздушната пловидба, на-
место царинските стапки предвидени во Царинска« 

' ^а тарифа односно во Решението за одредување на 
пониски царински стапки на увоз на одредени про« 
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изводи („Службен лист на Сфрј", бр. 10/73). ќе се 
применуваат следните царински стапки: 

вање на пониски царински стапки на увоз на одре-
дени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73), 
-ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стапка 

1 2 3 

85.01/ 1а-2вв Генератори и мотори други, тежина 
игг над 100 kg парче Сл 

85.13/6 Телепринтери и слични електрич-
ни апарати Сл 

85.15/За Предаватели и приемници за врска 
(бродски специјални) Сл 

85.15/Зг Радиогониометриски станици и ком-
плетни уреди за радиолокација во 
сообраќајот (земски радар и сл. 
VOR-ови, маркери) - Сл 

85.16/2г Електрични - електронски апара-
ти за контрола на сигурноста и за 
командување во воздушниот соо-
браќај Сл 

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

ње на вблачноста 
— Електрични анемографи за ме-

рење на правецот и брзината на 
ветрот 

— Електрични визибилиметри за 
мерење на видливоста 

92.11/3 Повеќеканални магнетофони, за 
потребите на сообраќајот 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

2. Царинската стапка „Сл" ќе се примени и на 
увозот на делови на специфичната опрема од 
точка 1 на ова решение, без оглед дали тие делови 
при увозот се распоредуваат во тарифните броеви 
опфатени со ова решение или во други тарифни 
броеви на Царинската тарифа. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден рд 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
в ќе се применува од 1 јануари 1973 до 31 декември 
1975 година. 

Р. п. бр. 90 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р. 

Тарифен 
број , 

Н а и м е н у в а њ е Царинска 
стапка 

Г 

04.03/1 
15.07/1-а 
15.07/1-6 
15.07/5-а 
15.07/5-6 
17.01/2-а 
23.01/2 
23.04 
26.01/5-6 
26.01/6-6 
26.01/7-6 
26.01/10-а 
27.04/1-а 
27.04/1-6 
27.04/1-в 

27.09/1 
27.10/3-6 
28.20/1 

28.29/1-а 
28.29/1в 

28.29/4 
28.35/1-а 
37.02/1-6 

265. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

ВО 1973 ГОДИНА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за одреду-

Путер свеж, до 5.4001 
Соино масло, сурово 
Соино масло, рафинирано 
Масло од сончоглед, сурово 
Масло од сончоглед, рафинирано 
Шеќер рафиниран, до 300.0001 
Брашно и прав од риби 
Маслени погачи и сачма 
Глиница, до 34 ООО t 
Концентрат на олово, до 40.00 t 
Концентрат на цинк, до 25.0001 
Руда на хром, од 205 t 
Кокс ситен 
Кокс металуршки 
Кокс леарски 
Вкупно кокс до 500.0001 
Сурова нафта, до 6,700.00(11 
Авионски бензин, до 20.0001 
Оксиди и хидроксиди на алуминиум, 
до 120.000 t 

Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 

Сл 
Сл 

Сл 
Сл 

Сл 
Сл 
Сл 

37 02/2 

40.01/4 
40.02/1 
40.02/2 
41.01/1 

41.01/2 

41.01/3 

41.01/4 

41.01/5 

41.01/6-а 

41.02/2-а-

Криолит, до 8.000 t 
Други 
Ех. 
Калциум флуорид 
Други соли на флуор 
Натриум сулфид 
Филмови во ленти — ролни, осет-
ливи на светлина, неекспонираки, 
дупчени или не, над 8 до 35 mm 
широчина, освен црно-бел пози-
тив-филм од 16 mm за потребите 
на кинематографијата и радио-те-
левизијата, до 12,400.000 m: 
1) црно-бел Сл 
2) колор Сл 
Двојно емулзионирани филмови за 
здравството Сл 
Латекс течен, до 3.2501 Сл 
Синтетичен каучук, до 10.000 т Сл 
Синтетичен латекс, до 4.4301 Сл 
Сурови говедски и коњски кожи, 
освен телешки кожи, до 25.000 t Сл 
Сурови телешки кожи, до 3.000 t Сл 

Сурови овчи и јагнешки кожи, со 
волна до 6.500 t Сл 

Сурови овчи и јагнешки кожи, без 
волна до 6.500 t Сл 

Сурови козји и јарешки кожи, до 
5001 Сл 

Сурови свински кожи, до 8.7001 Сл 

Други говедски делум штавени 
кожи, до 2.2001 Сл 
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1 
41.04/1-а 

41.04/2-а 

47.01/3 
47.01/4 до 7 

48.01/2-а 

48.07/1 

51.01/1а и в 

51.01/2-а 
51.01/2-6 

51.01/2-д 
53.01/1 

53.05 

56.01/1 
56.01/2 
56.02 

56.04/1-а 
73.02/2-д 
73.об/2-е-1 

73.02/2-3 
73 02/2-и 
73 02/2Ј 
73 02/2-л 
74 01/3 и 4 

74.03/1-а 

Козји делум штавени кожи, до 
1.1001 Сл 
Јарешки делум штавени кожи, до 
5001 Сл 
Целулоза висококвалитетна, белена Сл 
Каустична целулоза и сулфатна 
целулоза, сурова, белена, освен 
онаа од тар. бр. 47.01/3; целулоза 
бисулфитна сурова, Зелена, освен 
онаа од тар. број 47 01/3 Сл 
Хартија за печатење, илустрациона 
средно фина, сатинирана или ма-
шински мазна хартија во ролни, за 
длабински или офсет-печат, до ко-
личина од 25.450 t 3 
Хартија за печатење и пишување 
Ех. 
Премачкувачки хартии во ролни, 
широчина на ролната над 15 cm, до 
10.2701 12 
Монофиламенти и други предива 
од бескрајни синтетични влакна 6 
Предиво од рајон 6 
Предива од ацетатни бескрајни 
влакна 4 
Други вештачки влакна бескрајни 4. 
Волна од овци или јагниња, масна 
или испрана на грбот, невлачена и 
исчешлана, до 30 микрони, база 
непрана, до 20.000 t Сл 
Волна од овци или јагниња и дру-
ги животински влакна (фина или 
груба), влачена или чешлана, без 
оглед дали е под или над 30 ми-
крони, до 300 t Сл 
Синтетични влакна (испрекинати) 6 
Вештачки влакна испрекинати 6 
Повесма-кабли од бескрајни веш-
тачки или синтетички филаменти, 
за изработка на вештачки или 
синтетични влакна (испрекинати) 6 
Синтетични влакна чешлани 6 
Фероволфрам 
Калциум 
75% Si 
Ферохром 
Фероиикел 
Фероалуминиум 
Други феролегури 

силициум до заклучно 

75 01/3 
76 01/2-а, 

б и в 

79 01/2-6 

80 01/2 
82.02/3 

Суров бакар (блистер) и бакар ра-
финиран, со 50.000 t 
Прачки од нелегиран бакар (ба-
карна жица со пресек над 6 mm), 
до 10.0001 
Никел необработен, до 1.000 t 

Алуминиум необработен, во инго-
ти, трупци, кекс, ливни легури и 
легури за гмечење, до 29.200 t 

Сл 

Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 

Сл 

Цинк суров. 
15.000 1 

нерафиниран, до 

Калај суров,, до 1.200 t 
Други алати за машини и рачни 
алатки 
Ех. 
— Дијамантски дискови, до 1.500 

парч. 
— Пили и ленти со дијамантски 

дискови, до 800 парч. 

Сл 
Сл 

Сл 

Сл 
Сл 

84.06 Мотори со внатрешно согорување, 
клипни 
Ех. 
Авионски мотори за стопанската 
авијација Сл 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари до 31 де-
кември 1973 година. 

Р. п. бр. 91 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

266. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), СОЈУЗНИОТ 

извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖИВА И 

ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВА 

1. На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви односно ставовите од Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
рудниците на жива и во производството на жива, 
наместо царинските стапки предвидени во Царин-
ската тарифа односно во Решението за одредува-
ње на пониски царински стапки на увоз на одре-
дени производи („Службени лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се применуваат следните царински 
стапки: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стапка 

1 2 3 

Сл 

Сл 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи за одвод 

на вода од јами во рудници, ка-
пацитет 6 т 3 во минута, прити-
сок над 30 атмосфери 

— Подводни центрифугални пумпи 
за одвод на вода од јами во 
рудници 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Стационирани компресори, капаци-
тет над 60 нормални т 8 воздух во 
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1 
минута, притисок од 7 атмосфери и 
повеќе за мотори со напон од 
2500 V 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
— Вентилатори за извлекување 

гасови од ротациони печки за 
сублимација на жива, отпорни 
на сулфур-диоксид 

— Вентилатори од низок притисок 
за проветрување на јами во 
рудници, капацитет од 5000 ш ѕ 

воздух во минута и повеќе 

84.13/1 а Ложиште за печки за течни го-
рива 
Ех. 
Горилници за ротациони печки за 
сублимација на жива од руда со 
пржење 

84.14/4в Други индустриски печки 
Ех. 
Ротациони печки за сублимација 
на жива од руда со пржење 

84.17/ls Други машини и уреди 
Ех. 
Уреди за проточно загревање на 
мазут за ложење ротациони печки 
за сублимација на жива, капаци-
тет 15 тона на ден, температура на 
загревање над ВО0 

84 18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Уреди (циклони) за издвојување 
на прав од гасови на ротациони 
печки за сублимација на жива 

84 22/1а Товарни лифтови 
Ех 
Скип-уреди за изнесување на ру-
да од јами 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и сл. 
Ех. 
Самоходни натоварувачи јамски, 
со пнеуматски погон 

84 49/1 Ачати со пнеуматски погон 
Ех. 
Дупчачки пнеуматски чекани за 
откоп во рударство, со воден млаз 
за неутрализирање на прр-в 

84 56/7 Други машини за сортирање, про« 
севање, сепарација, перење,/крше-
ње и сл 
Ех 
— Егзели-уреди за одвојување на 

жива од смеска на жива и 
прав со мешање и гмечење 

— Специјални дробилки за дробе-
ње на живина руда, капацитет 
од 140 тона-на час и повеќе 

84.59/21 Други машини и механички справи 
Ех. 
Уреди за торкретирање1 на јамски 
простории 

84.62/2 Валчеста лежишта 
Ех. 
Потпорни обртни наслонки (вал-
чести лежишта за обртни носачи) 
на ротациони печки за сублима-
ција на жива 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни, разводни и сигнал-
ни табли, пултови и сл.) 
Ех. 
— Командни и разводни уреди за 

управување со ротациони печ-
ки за сублимација на жива 5 

— Командни и разводни уреди за 
управување со скип-уреди 5 

— Командни и разводни уреди за 
управување со центрифугални 
пумпи за одвод на вода од јами 
во рудници, атестирани за јам-
ски услови на работа 5 

85.19/6 Заштитни уреди за постројки од 
висок и низок напон (осигурувачи, 
одводници на пренапон, релеи, пре-
кинувачи и др.) 
Ех. 
Заштитни уреди за пумпни стани-
ци - центрифугални пумпи за 
одвод на вода од јами во рудници, 
со електрична и хидраулична заш-
тита, атестирани за јамски услови 
на работа 5 

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

86.07/1з Вагонетки и Јамски колички 
Ех. 
Специјални јамски вагочетки пре-
вртувачи со можност на вртење 
само на една стр?на 5 

87.02/Зв -2 Камиони, кипери и дампери, над 
20 до 30 тона носивост 
Ех 
Дампери за пренос на руда 5 

87.02/ЗЕ-З Камиони, кипери и дамлеви над 
10 до 20 тона носивост 
Ех 
Дампери за превоз на прженец од 
ротациони печки за сублимација 
на жива, приспособени за транс-
порт на жежок материјал со тем-
пература 500о до 600о 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на ротаци-
они печки за сублимација на жива 5 
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2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 
1973 година, ако во тој период за тие производи не 
е платена царина според Решението за определу-
вање пониски царински стапки за специфичната 
опрема за рудниците на жива и за производството 
на жива („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/72). 

3, Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 92 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

2 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

До вредноста 
во милиони 

динари 

1 2 3 

04.04/1 Сирења 
06 01/1 Семиња, садници и нивни делови: 

главици, грутки, корења и ризоми 
за расад 

06.02/1 и 2 Резници и садници 
08.02/1 Портокали и мандарини 
08.02/2а Лимони 
12.03 Семиња за сеидба 
15.07 Растителни масла, течни и цвр-

сти, сурови, пречистени или рафи-
нирани 
Ех. 
Јастиви масла 

17 04/1 Бонбони 
17.04/2 Екстракти од слатко дрво 
17 04/4 Други производи од шеќер, без 

какао 
22 03 Пиво 
22.05/3 Десертни вина од сите видови 
22 06 Вермут 
28.01, 28.04, 28 06 28.07 28.10, 28 11, 28.12, 28.13, 
28.14, 28.15, 28 16 28.18, 28 19, 28.20, 28.21, 28.22, 
28.23, 28.24, 28.26, 28.27, 28.28, 28.30, 28.31, 28.32, 

28.33, 28.34, 28.35, 28.36, 28Л7, 2^38, 2а.39, 28.40/1, 
2 и За), б), в), г), 28.41, 28.43,28.44,28.45,28.46,28.47, 
28.48, 28.49, 28.50, 28.51, 28.52, 28.53, 28.54, 28.55, 
28.56, 28.57, 28.58 (со наименување на стоките 
кон тие тарифни броеви) 4,30 
29.01, 29.02, 29.03, 29.04, 29.05, 29.06, ^9.07, 29.08, 
29.09, 29.10, 29.11, 29Л2, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 
29.17, 29.18, 29 19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 
29.25, 29.26. 29 27, 29 28, 29.29, 29.31, 29,32, 29.33, 
29.36, 29.37, 29,41, 29.42, 29.43, 29.45 (со наиме-
нување на стоките кон'тие тарифни броеви) 

30.01 

267. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА 
СТОКИ СПОРЕД ЛИСТАТА „Д" НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИОТ ПРОТОКОЛ КОН СПОГОДБАТА ЗА 
ЛОКАЛНА РАЗМЕНА ПОМЕЃУ ПОГРАНИЧНИТЕ 
ЗОНИ БУЕ, КОПЕР, СЕЖАНА, НОВА ГОРИЦА И 

ТРСТ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа ќе се при-
менуваат царинските стапки „Слободно": 

1,14 

1,14 
4,30 
4,30 
2,87 
2,87 

1,43 

0,28 
0,57 
0,57 

30.02 

30 03 

30.04 

30.05 

31.02 

31.03 

31.04 

31.05 
32.04 

32.05/2 и 4 

32.06 ' 
32.07 
32.08 

32.09 

32.10 

32.13/1 

Жлезди и други органи за органо-
терапеутски потреби, сушени, во 
прав или не; органотерапеутски 
екстракти од жлезда и други ор-
гани или од нивни секреции; други 
животински материи приготвени 
за терапеутски или профилактич-
ни потреби, неспоменати ниту оп-
фатени на друго место 
Серуми на имунизирани животни 
или луѓе, микробиолошки вакци-
ни, токсини, култури на микроби 
и слични производи 
Готови лекови, вклучувајќи и ве-
теринарски готови лекови 
Вата, газа, ленти и слични пред-
мети во пакувања за продажба н"а 
мало за медицински потреби 
Други фармацеутски стоки 
Азотни ѓубриња, минерални или 
хемиски 
Фосфорни ѓубриња, минерални 
или хемиски 
Калиумови ѓубриња, минерални 
или хемиски 
Други ѓубриња '2,29 
Материи за бојосување од расти-
телно потекло 
Синтетики органски материи за 
бојосување 
Лакови за бојосување 
Други материи за бојосување 
Приготвени пигменти, премачку-
вачки средства бои, стаклести 
емајли и глазури, течни глеѓеви и 
слични производи што се употре-
буваат во индустријата на керами-
ка, емајл и стакло; ливчиња за од-
лагање; истолчено стакло и други 
стакла во прав, гранули или луш-
пички 
Фирнајси и лакови; водени бои; 
приготвени водени пигменти за до-
вршување на кожи, бои и емајли; 
пигменти во ленено масло, вајт-
-шпирит, во шпиритус од терпен-
тин, во фирнајс или во други раз-
редувачи, фолии за печат; бои во 
облици или пакувања за продажба 
на мало 
Бои за сликарство, настава, фир-
могшсци, за нијансирање, за разо-
нода и слично, во таблети, туби, 
шишиња и слични пакувања; бои 
во сетови со или без четки, палати 
или друг прибор 2,29 
Печатарски бои 
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Растворувачи и разредувачи 
лакови и слични производи 

88.18 

40.11/1B и е, 
2в и е, 
3 и 4 Надворешни, внатрешни, полни и 

полуполни гуми за трактори и 
приклучни земјоделски машини 

45.01 Природна плута, необработена, кр-
шена, гранулирана или мелена, от-" 
падоци од плута 

45.02 Плута природна во блокови, плочи, 
листови или во ленти 

45.03 Изработки од природна плута 
45.04 Плута агломерирана и изработки 

од агломерирана плута 
53 07 Волнено предиво, непригодено за 

продажба на мало. Волнено преди-
во (влачено или чешлано), непри-
годено за продажба на мало. 
Волнено предиво пригодено за 
продажба на мало 

55.05 

55.06 -

59.04/8 

59.05/1 а и в 

69.10 

73.13 

73.14 

73 29/2 и 3 

73 30 

Памучно предиво, непригодено 
продажба на мало 

97 07 
84 22/5в 

84.24ѕ 

84.26 
84.43/8 
84.60 

84.61 

85.19/6 

4,30 

0,28 

за 

Памучно предиво, пригодено за 
продажба на мало 
Канали, јажиња, ортоми и п а л а -
мари од друг текстилен материјал 
Мрежи за риболов од синтетични и 
вештачки влакна 
Сливници, лавабоа и слични сани-
тарни производи за домаќинство — 
од порцелан и керамика 
Лимови и плочи од железо или че-
лик 

,Ех. 
Бели декапирани лимови 
Жици од железо или челик, обло-
жени или не, но не изолирани 
Синџири и нивни делови, котвени 
и за дигање бродски товари, за 
влеча и теглење на бродови 
Ех. 
Синџири котвени за чунови 
Котви - ленгери, канџи и нивни 
делови, од железо или челик 
Ех. 
Котви — ленгери и нивни делови 
за чунови 
Јадици и друг прибор за пгцање 
Дигалки и витли со опирање, за 
монтирање на чунови 
Земјоделски машини (од кои само-
ходни со мотор до 35 КЅ) 
Машини за млекарство 
Калапи за леење 
Леарски кутии за леариици на ме-
тали 
Арматури, славини, вентили и 
слични уреди 
Прекинувачи, осигурувачи, одвод-
ници на пренапон, релеи и слични 
заштитни уреди за постројки за 
висок и низок напон 

О 99 

5.16 

4,67 

2,87 

8,61 

7.17 

0,28 

0,57 

10,04 

7,17 

0,86 

3,73 

2. Остварувањето на правото на увоз според ова 
решение се врши врз основа на распределбата што 
спогодбено ќе ја изврши Групацијата за вршење на 
малограничен промет со Италија во рамките на 
Стопанската комора на Југославија (во натамошниот 
текст: Групацијата). 

Распределбата од став 1 на оваа точка Групаци-
јата ја врши во рамките на вредноста наведена кон 
секоја стока во точка 1 на ова решение, а за теков-
ната година. 

Увозот врз основа на ова решение може да се 
изврши во тековната година за Koja е извршена 
распределбата. 

3. За извршената распределба на царинскиот 
контингент од точка 1 на ова решение Групацијата 
ја известува Сојузната управа за царини, која го 
утврдува начинот на водењето на евиденцијата за 
извозот на стоките што се врши врз основа на ова 
решение. 

4. При увозот на стоките врз основа на ова ре-
шение увозникот е должен да и поднесе на цари-
нарницата писмена изјава на корисникот за тоа 
дека стоките што се увезуваат ќе бидат пуштени во 
малопродажен промет па териториите на општините 
Буе, Копер, Сежана и Нова Горица, односно упо-
требени како репродукциони материјали за инду-
стриска преработка на териториите на тие општини. 

5. Ако стоките за широка потрошувачка, увезе-
ни врз основа на ова решение, се повлекуваат од 
малопродажен промет на териториите на општините 
Буе, Копер, Сежана и Нова Горица заради трговска 
продажба на останатата територија на југославија, 
царината се наплатува во смисла на член 19 од За-
конот за Царинската тарифа. 

6. При увозот на стоките од точка 1 на ова ре-
шение постапката за царинење се спроведува на 
начинот предвиден со важечките прописи за увозот 
на стоки. 

7. Правото на увоз на стоки според ова решение 
се гасне со истекот на календарската година за оние 
количини етоки што се распределени согласно точка 
2 на ова решение за тековната година а не ќе ја 
минат царинската линија во текот на таа година. 

8. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 
1973 година. 

Р. и. бр. 93 
4 април 1973 година 

Белград ^ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, t. р. 

Вкупно: 84,35 

268. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И 
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРО-
ЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА 

АЛУМИНИУМ 

1. На увозот, на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во 
рудниците на боксит и во производството на аноди 
за електролиза на алуминиум, глиница и алуми-
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ниум, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се применува^ следните царински стапки: 

3 

Тарифен 
број 

84.10/1 

84.10/3 

84.11/16 

84.11/2 

84.11/4 

84 11/5 

84.13/1а 

Н а и м е н у в а њ е 
Царинска 

стапка 

Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 
Мембрански пумпи со наизменично 

. движење, за расчинување на бок-
сит 
Центрифугални пумпи 
Ех. 
Специјални центрифугални пумпи 
за лужина и отпадни води во про-
изводството на глиница и алуми-
ниум 
Вакуум-пумпи 
Ех. 
Вакуум-пумпи за бела филтрација 
во производството на глиница 
Компресори 
Ех. 
— Компресори со притисок над 

40 atm. за автоклави при расчи-
нување на боксит 

— Специјални ротациони пумпи 
за лужина и мазут ЕО техноло-
гијата на глиница 

— Стабилни компресори капацитет 
од 40 Nm3 во минута и повеќе 

— Подвижни компресори капаци-
тет над 20 Nm'1 во минута 

Вентилатори 
Ех. 
— Вентилатори за одвод на димни 

гасови изработени од материјал 
отпорен на хлор и флуор 

— Вентилатори јамско-шахтни со 
депресија над 100 mm воден 
Столб, капацитет од 40 т 3 воз-
дух во минута и повеќе 

— Вентилатори за отстранување 
воздух загаден со смолни пари, 
изработени од материјал отпо-
рен на фенол, со уреди за пото-
пување на нагаѓаниот фенол 
од куќиштето и лопатчињата на 
вентилаторот 

Друго 
Ех. 
Дувала за бела филтрација на гли-
ница, капацитет над 80 m3/h 
— Дувала за цевки на пнеуматски 

конвеери за глиница 
Ложишта за печки за течни го-
рива 
Ех. 
— Горилници за печки со течни 

горива; за ротациони печки при 
калцинација на глиница 

— Ложиште за течни горива во 
постројки за изработка на суро-
ви аноди и во постројки за за-
девање катоди во производство-
то на алуминиум 

— Ложишта (горилниѓци) за течни 
горива за коморни печки за пе-
чење аноди, со припаѓачката ар-
матура 5 

84 13/16 Други ложишта за печки 
Ех. 
Грејачи на уреди за загревање 
катоди со инфрацрвено зрачење 5 

84 13/4 Други лежишта за печки и др. 
Ех. 
Горилници за загревање катодни 
блокови заради нивно залевање 5 

84.14/1 Печки и апарати за термичка об-
работка на метали, обични 
Ех. 
Печки за термичка обработка (хо-
могенизација) на алуминиум 5 

84 14/3 Печки за топилници 
Ех. 
— Индустриски печки на мазут, за 

подготвување алуминиум за 
леење 5 

— Индустриски печки на мазут, 
за топење железо за задевање 
катоди (врзување на катодни 
водичи за катодни блокови) 5 

84.14/4в Друго 
Ех. 
Ротациони печки за калцинација 
на глиница 5 

84 17/16 Машини и уреди за пречистување 
Ех. 
Уреди за пречистување на потопен 
алуминиум со хлор 5 

8417/1г Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
— Уреди за вцарување на лужина 

во процесот на производството 
на глиница 5 

— Сушилници за петрол-кокс во 
постројки за изработка на су-
рови аноди за производство на 
алуминиум 5 

84.17/ 1д Машини и уреди за разладување 
материјали 
Ех. 
Уреди за разладување на глиница 
во текот на транспортот 5 

8417/1е Автоматски машини за дестила-
ција и евапоризација 
Ех. 
— Плочести изменувачи на топли-

на за бела филтрација на гли-
ница 5 

— Дувала за филтери и печки за 
калцинација на глиница 5 

84.17/1ѕ Друго 
Ех. ' 
— Автоклави со грејачи, со ме-

шалки и со посатка за сигур-
ност, за расчинување на боксит 5 

Страна 616 - Број 20 
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— Експандери и експанзиони са-
дови, за експандирани на базна 
пара и за кондензација, во рас-
чинување!^ на боксит 5 

84 18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Ке11у-филтери, за црвена фил-

трација на глиница б 
— Диск-филтери, за бела филтра-

ција на глиница 5 
— Барабан-филтери, со платно, за 

бела филтрација на глиница 5 
— Цевчести филтери, за бела 

филтрација на глиница 5 
— Филтери за отпрашување на 

сита при калцинација на гли-
ница 5 

— Отпрашувачи со мултицикло-
ни и со електрофилтери, за ро-
тациони печки за калцинација 
за глиница 5 

— Филтери со ракави во постројки 
за изработка на сурови аноди во 
производството на алуминиум 5 

— Уреди за опрашување при пне-
уматски транспорт на глиница 5 

— Специјални филтери за возила, 
за заштита на моторот од гли-
ничен прав 5 

— Уреди отпорни на флуор за пре-
чистување на излезни гасови од 
простории со електролитски 
печки за добивање на алуми-
ниум 5 

— Електростатички филтери за 
пречистување на гасови од ко-
морни печки за печење аноди 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството (крански 
ваги, ваги на конвеери, за мерење 
на контејнери, ваги за дозирање) 
Ех. 
— Автоматски ваги-дозимери во 

постројки за изработка на су-
рови аноди во производството 
на алуминиум 5 

— Ваги за мерење со електронска 
регулација на работата и со ав-
томатско евидентирање на извр-
шените мерења и со обележува-
ње на други податоци, носивост 
над 1 тона 5 

— Уреди за дозирање на анодна 
маса во анодни блокови 3 

84.21/1 Машини и апарати за исфрлање 
песок и пара и сл., за чистење на 
метални предмети 
Ех. 
Машини за сачмарење во техно-
логијата на залевањето катоди и 
аноди, во производството на алу-
миниум 5 

84.21/4е Друго 
Ех. 
Апарати за метализација во произ-
водството на алуминиум 5 

84.22/1а Товарни лифтови 
Ех. 
Извозни машини за извоз на руда 
од јами 5 

84.22/16 Лифтови за луѓе 
Ех. 
Извозни машини за извоз на луѓе 
од јама 5 

84.22/За Кранови до 50 тона носивост 
Ех. 
— Специјални кранови за послу-

жување на ќелиите во електро-
лизата на алуминиум, со ку-
пола вртлива во сите правци 5 

— Специјални кранови за ракува-
ње со аноди при печење на ано-
ди што се користат во произ-
водството на алуминиум 5 

— Помошни уреди за кранови — 
автоматски клешти за манипу-
лација на сурови аноди 5 

84.22/4 Машини и уреди за транспортира-
ње во ров 
Ех. 
Јамски натоварувачи на руда со 
електричен дизел и пнеуматски 
погон 5 

84.22/5а Транспортери со гумена или чели-
чна лента врз база на движење на 
лентата, со сопствен погон 
Ех. 
— Транспортери со гумена лента 

на сопствен погон, за расфрла-
ње на хидрати, во процесот на 
калцинацијата на глиница 5 

— Транспортери со гумена лента 
во постројки за изработка на 
сурови аноди во производството 
на алуминиум 5 

84.22/5в Дигалки и витли со сопирање 
Ех. 
— Специјални дигалки за ќелии 

во електролизата на алуминиум, 
за дигање аноди, со опирање 5 

— ,Пнеуматски Витли за транспорт 
на материјали во рударството 5 

84.22/5г Дигалки, самостојни, подвижни 
Ех. 
Самоходни дигалки. за замена на 
аноди на електролитски печки 5 

84.22/5д Друго 
Ех. 
— Вибрациони и ќелиски додава-

чи, елеватори, полжавести тран-
спортери во погонот за изра-
ботка односно за подготвување 
на анодите за производство на 
алуминиум 5 

— Специјални уреди за манипула-
ција на потрошените аноди во 
технологијата на задевањето на 
анодите во производството на 
алуминиум 5 

— Специјални уреди за манипула-
ција во постројка на аноди за 
производство HА алуминиум 5 
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— Подвижни дигалки од најмалку 
50 тона и височина на дигањето 
над 40 метри 5 

— Специјални вертикални елева-
тори, за работа во глиница, со 
гумена лента и со кофички, 
височина на дигањето најмалку 
40 метри 5 

— Уреди за пнеуматски транспорт 
, на глиница 5 

— Уреди за извртување лонци со 
течен метал 5 

— Уреди за истоварување Скину-
вање) вагони 5 
Специјални вертикални елева-
тори со гумена лента и со ко-
фички, височина на дигањето 
најмалку 40 метри 5 

— Натоварувачи на руда и јало-
вина на површински копови со 
зафатнина на лажицата од 3 
кубни метри и повеќе односно со 
сила на моторот од 200 КЅ и 
повеќе 5 

84.23/2а Самоходни скрепери 
Ех. 
Самоходни скрепери за површин-
ски копови 5 

84.23/26 Влечки скрепери 
Ех. 
Јажни скрепери за натовар на бок-
ситна руда во јами 5 

84.23/3 Механички лопати 
Ех. 
Механички лопати за ископување 
и натовар на руда и јаловина во 
јами 5 

84.23/4а Багери со мотор до 200 КЅ 
Ех. 
Багери со хидрауличен погон со 
сила на моторот од 140 КЅ и по-
веќе 5 

84.23/46 Булдожери, багери и слични ма-
шини со мотор над 200 КЅ 
Ех. 
— Булдожери со мотор од 270 КЅ 

и повеќе за рудници со повр-
шински копови 5 

— Багери со механички погон со 
зафатнина на лажицата над 
4 т 3 за рудници со површински 
копови 5 

— Багери со хидрауличен погон 5 

84.23/7 Машини за длабински дупчења 
Ех, 
Јамски машини (гарнитури) за 
длабински дупчења на плаз, со 
пречник на дупчењето над 42 mm 
и длабочина на дупчењето над 150 
метра 5 

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

чење со постамент 5 
— Уреди за полнење мински -дуп-

ки со експлозив 5 
— Дупчалки со пречник на дуп-

чењето над 100 mm 5 

— Дупчалки ротационо-удирни, са-
моходни, со пречник на дупче-
њето над 3 цола 5 

— Уреди за изработка на верти-
кални, хоризонтални и коси 
простории во јами 5 

84 43/3а Машини за континуирано леење, 
вертикални 
Ех 
Специјални машини за континуи-
рано и полуконтинуирано леење на 
алуминиум, вертикални 5 

84.43/36 Машини за континуирано леење, 
хоризонтални 
Ех. 
Специјални машини за континуи-
рано леење на алуминиум, хори-
зонтални " 5 

84.43/11 Други уреди за леење 
Ех. 
Уреди за леење на електролитен 
алуминиум со слагање или без сла-
гање на одливките - 5 

84.45/1в-1 Други машини за свиткување 
' Ех. 

Уреди за свиткување алуминиум-
ски прстени за аноди 5 

84.45/2а-5 Други стругови 
Ех. 
Специјални стругови за површин-
ска обработка на алуминиумски 
трупци со ободна брзина на реже-
њето 4.000 метри во минута за 
пречници на трупците од 130 до 
500 mm и за должини на трупците 
од 400 до 1.000 mm 5 

84.45/2д-3 Специјални глодалки 
Ех. 
Специјални глодалки со ободна 
брзина на режењето 4.000 m/min. 
за 0 130-500 mm и 1-400 до 
1.000 mm 5 
— Специјални глодалки за чисте-

ње и обработка на површината 
на металуршки фазни произво-
ди со уреди за вртење на алу-
миниумски блокови со должина 
2,5 т , широчина 1.650 mm 5 

84.45/'2е-2 Циркуларни и специјални пили 
Ех. 
Пили за режење на алуминиумски 
блокови и трупци 5 

84.46/5 Други машини алатки за обработ-
ка на камен, керамика, бетон, аз-
бест-цемент и слични минерални 
материи 
Ех. 
Пили за обликување р ^ ^ . л на ка-
тодни блокови 5 

84.49/1 Алати за рачна употреба со пнеу-
матски погон 
Ех. 
Високопродуктивни дупчачки че-
кани за дупчење мински дупки во -
јами, со можност за дупчење од 
над 3 метра во длабочина 5 
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84.56/3 Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ех. 
Специјални уреди за сортирање и 
класификација на боксит 5 

84.56/7 Друго 
Ех. 
— Магнетски сепаратор^ дробил-

ки, конусни мелници, мелници 
со кугли и со чекани со елек-
трични мотори, мешалки со 
електрични мотори, гмечалки, 
сита и хидраулични преси, во 
ПОСТРОЈКИ за изработка на су-
рови аноди во производството 
на алуминиум 5 

— Специјални мешалки за катод-
на маса во технологијата на 

- - задевањето на катодите во про-
изводството на алуминиум 5 

— Специјални мешалки на изла-
, чувачите во производството на 

глиница 5 
— Резонантни сита за излачување 

на глиница , 5 
— Дробилки чеканарки, вибраци-

они сита, екстрактери за меле-
ње на боксит . 5 

— Мелници за боксит, со валјаци 5 
— Хидраулични преси за симнува-

ње на лив и дробилки во техно-
л о г и ј а на задевањето на ано-
дите во производството на алу-
миниум 5 

— Уреди за обликување на анод-
ни блокови со вибрациона пос-
тапка 5 

84.59/2к Доуги машини и механички уреди 
Ех 
— Уреди за симнување остатоци 

на аноди . 5 
— Уреди за чистење на алумини-

у м с к а ! ! дел на анодните др-
жачи 5 

— Преси за набивање на анодна 
маса заради спојување на ано-
дите со држачите 5 

— Уреди за отстранување на за-
с и п н а т материјал од анодните 
блокови по печењето 5 

84 61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Вентили за автоматска контрола на 
коморни печки за печење аноди 5 

84.61/2 Други вентили 
Ех. 
— Вентили од специјална конст-

рукција за производство на 
глиница 5 

— Вентили и резиња пеперудести, 
со гумена влошка, со електрич-
на, пнеуматска или рачна ко-
манда и ротациони затворачи, 
за пнеуматски систем на тран-
спорт на глиница 5 

84.63/1 Склопови на запчести тркала и 
други склопови за менување на 
брзината 
Ех. 
Редукторски уреди за мешање во 
декантатор за декантација на бок-
сит 5 

85.01/3 Исправувачи и исправувачки апа-
рати / 
Ex. v 

Силициумски исправувачи за елек-
тролиза на алуминиум в 

85.10/4 Други електрични преносни све-
тилки 
Ех. 
Светилки — ујзеди за осветлување 
на јами на пнеуматски погон 5 

85.11/1а Индустриски печки греани со от-
пор (отпорни) 
Ех. 
Електроотпорни печки и батерии 

, за елаборација на алуминиум 5 
85.11/16 Индустриски и лабораториски пе-

чки, индукциони 
Ех. 
Нискофреквентни ш^Дукциони печ-
ки за отстојување на алуминиум и 
за' користење отпадоци за произ-
водство на алуминиум 5 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
— Апарати за спојување на желе-

зни катодни и анодни спровод-
ници со заварување 5 

— Апарати за спојување на а л у - ' 
миниумски спроводници во за-
штитна атмосфера на аргон 5 

85.19/4 Расклопни апарати, од низок и 
висок напон 
Ех. 
Расклопни апарати од висок на- ф 

пон, за електролиза на ,алуми-
ниум 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни, разводни и сиг-
нални табли, пултови и сл.) 
Ех. 
— Разводни уреди со вградени 

апарати за електролиза на алу-
миниум, (уреди ^ за автоматска 
регулација на ќелиите во ор-
маните) 5 

— Командни и разводни уреди за 
управување со извозни машини 
за извоз на руда и луѓе од јами 5 

Забелешка: 
Пониска царинска стапка ќе се 
примени само во случај кога овие 
уреди се увезуваат во рамките на 

4 испораката на комплетна извозна 
машина за извоз на руда и луѓе од 
јами без оглед дали тие се увезу-
ваат заедно (истовремено) со изво-
зната машина или посебно. 

85.19/10 Други електрични апарати 
Ех. 
Подвижни пнеуматски склопки за 
привремено премостување на струј-
ното коло на електролитски печки 8 

\ 
85.22/2а Електрични апарати за палење 

мини во рударството 
Ех. 
Електрични апарати за палење 
МРШИ во рударството со над 40 
места за палење 8 
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86.02/1 Акумулаторот електрични локо-
мотиви 
Ех. 
Јамски акумулаторон електрич-
ни локомотиви 5 

86.02/4 Електрични локомотиви со напо-
јување од повеќе системи 
Ех. 
Јамски електрични локомотиви со 
напојување од повеќе системи 5 

86.03/3 Дизел механички локомотиви 
Ех. 
Јамски дизел механички локомо-
тиви со специјални вградени уре-
ди за пречистување на издувни 
гасови 4 5 

86.04/5 Моторни товарни вагони 
Ех. 
Самоходни товарни вагони за тран-
спорт на руда во јами, на пнеумат-
ски погон 5 

86.07/13 Вагонетки и јамски колички 
Ех. 
Вагонетки за превоз на руда во 
јами со уреди за автоматски исто-
вар на руда со отворање на дното 5 

87.02/3B1-3 Кипери и дампери носивост над 
10 тона 
Ех. 
— Кипери за пренос на руда и ја-

ловина на површински копови 
од 14 и повеќе тона носивост од-
носно од 320 КЅ и повеќе 5 

— Дампери за пренос на руда и 
јаловина на површински копови 
носивост над 12 тона 5 

87.02/Зв-4 Дампери над 2 до 10 тона носивост 
Ех. 
Дампери јамски за превоз на руда 
и јаловина во јами, над 2 до 4 тона 5 

87 02/Зг Кампони-теглачи 
Ех. 
Камиони-теглачи со специјално хи-
драулично седло, пригодени за 
превоз на глиница до погонот за 
електролиза 5 

87.07/1 Комплетни возила со сопствен по-
гон 
Ех. 
— Специјални автовиљушкари за 

пренос на слогови анодни бло-
кови, со уреди за подигање и 
носење на слогови по пат на 
стегање, носивост над 7 тона 5 

— Специјални автовиљушкари за 
пренос на лонци со растопен 
алуминиум , 5 

— Комплетни возила со уреди за 
пробивање на кората на елек« 
тролитски печки 5 

1 2 3 
— Комплетни возила со уреди за 

тарифирање на електролитски 
печки со глиница 5 

— Комплетни возила со уреди за 
пробивање на кората на елек« 
тролитски печки и за тарифи-
рање на електролитски печки со 
глиница 5 

— Комплетни возила -» виљуш-
кари со уреди за црпење на те-
чен суров алуминиум од елек-
тролитски печки 5 

87.14/4 Приколки за превоз на товар над 
15 тона со хидраулични или други 
уреди 
Ех. 
Специјални приколки за транспорт 
на катоди на електролитски печки 
носивост од 100 и повеќе тона 5 

87.14/5 Други возила 
Ех. 
Специјални полуприколки за тран-
спорт на глиница и лонци за те-
чен алуминиум, носивост над 10 
тона 5 

90.18/2 Други апарати 
Ех. 
Апарати за оксигенотерапија и 
вештачко дишење 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, прити-
сокот и сл. 
Ех. 
Мерни и регулациони инструменти 
и апарати за регулирање на рабо-
тата на уредите за подготвување 
аноди 5 

90.25 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
— Апарати за хемиска квантита-

тивна анализа на боксит 5 
— Апарати за хемиска квантита-

тивна анализа на суров алуми-
ниум (квантомеои) 5 

90.28 Електрични и електронски инс-
трументи и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех 
— Лабораториски „Пилот-плант' 

за контрола на технолошкиот 
процес за добивање на глиница 
и алуминиум 5 

- - Уреди за контрола (мерење и 
проверување) на електричните 
големини кај електролитски 
печки 5 
Ултразвучни апарати за мере-
ње компактноста на алумини-
умски блокови 5 

— Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на производството на 
алуминиум и за подготвување 
аноди - 5 
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— Уреди за автоматска контрола 
и регулација на работата на 
извозните машини за извоз на 
руда и луѓе од јами 5 

Забелешка: 
Пониска царинска стапка ќе се 
примени само во случај кога овие 
уреди се увезуваат во рамките на 
испораката на комплетна извозна 
машина за извоз на руда и луѓе од 
јами без оглед дали тие се увезу-
ваат заедно (истовремено) со изво-
зната машина или посебно. 

2. Ова решение ќе се применува и на произво-
дите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февру-
ари 1973 година, ако во тој период за тие произ-
води не е платена царина според Решението за од-
редување пониски царински стапки за рудниците 
на боксит и за производството на аноди за електро-
лиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/70, 18/71, 25/71 и 
23/72). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе ,се применува почнувајќи од 2 февру-
ари 1973 година. 

Р. п. бр. 94 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р 

269. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ОЛОВО И ЦИНК 
И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОЛОВО И ЦИНК и 

НА НИВНИ ПРИДРУЖНИ МЕТАЛИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во руд-
ниците на олово и цинк и на инвни придружни ме-
тали, наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа, односно во Решението за одреду-
вање на пониски царински стапки на увоз на одре-
дени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

1 2 3 

84.10/ Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 
Пумпи за префрлање на пулпа на 
цинк-концентрат и на пулпа на 
прженец в 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Пумпи за преточување на олово 

и цинк во" течна стостојба 5 
— Кисело отпорни пумпи за пре-

фрлање на метален и кисел та-
лог, на раствор на цинк-сулфат 
и електролит 5 

— Пумпи на уредите за флотира-
ње на руда отпорна на абразија 
и корозија 5 

— Пумпи за одведување на вода 
од јамите во рудниците 5 

— Автоматски дозирни пумпи за 
снабдување со вода на мешалки 
за мешање материјал за синте-
рирање 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
— Пумпи за преточување на течен 

цинк 5 
— Пумпи на уреди за пречисту-

вање на хемиски загадените от- 4 

падни води 5 

84.11/16 Вакуум ,пумпи 
Ех. 
— Кисело отпорни пумпи за соз-

давање вакуум за вакуум-фил-
тери 5 

— Пумпи за филтери во уредите 
за флотирање на руда 5 

— Пумпи на уредите за пречисту-
вање на хемиски загадените от-
падни води 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Стационирани компресори капаци-
тет над 15 нормални кубни метра 
воздух во минута, притисок над 6 
атмосфери 5 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
— Вентилатори за извлекување 

гасови од под печките за пале-
ње на шаржите на уредите ( за 
агломерирање (синтерирање), од 
специјална изработка, отпорни 
на абразија и киселини 5 

— Вентилатори за уфрлање свеж 
воздух во уредот за агломери-
рање (синтерирање), со авто-
матско регулирање на протокот 
на воздухот 5 

— Вентилатори за рециркулација 
на гасот, со автоматско регу-
лирање на протокот на гасот 5 

— Вентилатори за извлекување 
на гасот од електрофилтери, со 
автоматско регулирање на про-
токот на гасот, отпорни на агре-
сивните материи 5 

— Вентилатори за извлекување 
гасови и други нечистотии од 
пржилници и топилници, преку 
филтери 5 

— Вентилатори од низок притисок 
за проветрување на јамите во 
рудници 5 
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84.11/5 

84.13/3 

84.14/3 

84.14/4В 

84 1 7 / 1 6 

84 .17 /1Д 

84 18/26 

Други пумпи, вентилатори, дувала 
и сл. 
Ех. 
— Турбо-дувала за шахтни печки 5 
— Турбо-дувала за печки за пр-

жење на пулпа на цинк-кон-
центрат . 5 

Автоматски огнари за котли со 
течно гориво 
Ех. 
— Автоматски огнари на котли ка-

зани) за топење на сурово олово 5 
— Автоматски-огнари на уреди за 

агломерирање (синтерирање) 5 
— Автоматски огнари за топил-

нички печки за производство 
на олово и цинк и нивни при-
дружни метали 5 

Печки за топилници 
Ех. 
— Уреди за агломерирање (синте-

рирање) — пирометалуршко 
збогатување и окрупнување на 
компонентите на англомерацио-
ната шаржа 5 

— Шахтни печки за добивање на 
олово 5 

— Шахтни печки за истовремено 
топење на олово и цинк (ISP) 5 

Други индустриски печки 
Ех. 
— Печки за пржење на пулпа на 

цинк-концентрат во лебдеечка 
состојба 5 

— Печки за загревање на кокс — 
предгрејачи на кокс 5 

— Печки за загревање воздух — 
каупери 5 

Машини и уреди за пречистување 
Ех. 
Уреди за соборување на синтер-
-прав од парата при ладењето на 
повратниот синтер 5 

Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди за ладење на повратен син-
тер 5 

Други машини и уреди за филтри-
рање или пречистување на течнос-
ти и гасови 
Ех. 
— Електрофилтери за издвојување 5 

прав од гасови 5 
— Филтери со вреќи за пречис-

тување на загаден воздух од 
пржилници на гасови од шахт-
ни печки 5 

— Рамски филтер«преси за фил-
трирање на раствор на -цинк-
-сулфат 5 

-— Вакуум-филтери за одвојување 
талог од пулпата на прженец 5 

— Уреди за филтрирање на кон-
центрат на руда и метална тиња 5 
Уреди за опрашување во про-
цесот на дробењето и проеева-
њето 5 

— Скрубери за фаќање и квасење 
на прав во одделението за дро-
бење 5 

— Уреди за пречистување на га-
сови од шахтни печки I 

— Уреди за пречистување на хе-
миски загадените отпадни води 5 

84.20/1 " Ваги и апарати за мерење и конт-
рола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење и дозирање на ру-
ди, на концентрати и на други 
компоненти во подготвувањето на 
минералните суровини и во произ-
водството на олово и цинк, со еле-
ктромеханичка и електронска ре-
гулација 5 

84.21/1 Машини и апарати за исфрлање на 
песок и пара и сл., за чистење ме-
тални предмети 
Ех. 
Апарати за исфрлање на песок за 
чистење чинии од карборундум 5 

84 22/1 а Товарни лифтови 
Ех. 
— Скип-уреди за изнесување на 

руди од јами 5 
— Извозни машини за изнесување 

на руди од јами 5 
— Извозни машини — дигалки за 

изнесување на руда и јаловина 
од дневни копови 5 

84.22/За Кранови до 50 тони носивост 
Ех. 
— Кранови за шаржирање на 

шахтни печки за истовремено 
топење на олово и цинк (ISP) 5 

— Кранови за манипулација со 
претпечката со течно олово 5 

— Кранови за подигање на шарж-
ните ѕвона на шахтните печки 
за истовремено топење на олово 
и цинк (ISP) 5" 

84 22/5а Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
— Транспортери со лента носивост 

над 100 тони материјал на час 5 

84.22/5в Дигалки и витли со опирање 
Ех. 
— Двотапанести витли на електри-

чен погон за транспорт на ма- ' 
теријали во рударството 5 

— Пнеуматски витли за транспорт 
на материјали во рударството 5 

84.22/5г Дигалки, самостојни, подвижни 
Ех 
Подвижни — монореј (едношин-
ски)' дигалки со уред за полнење 
и за херметичко затворање на бун-
керот на шахтните печки за исто-
времено топење на олово и цинк 
(ISP) со штетни гасови 5 

84 22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација и др. 
Ех. 
— Уреди за дозирање на материја-

ли за синтер-постројка — до-
давачи 5 
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84.23/26 

84 23/46 

84.23/7 

84.23/9 

84.23/12 

— Вибрациони додавани 5 
— Членести транспортери со че-

лични плочи, за пренос на же-
жок синтер 5 

— Членести транспортери со че-
лични копита или кофичиња, 
за транспорт на жешки мате-
ријали 5 

— Уреди за шаржирање на шахт-
ни печки за добивање олово 5 

— Полжавести транспортери за 
транспорт на жежок материјал 
— ситни фракции на повратен 
синтер (прженец) 5 

— Воздушни транспортери (,,Fu-
11ег"-пумпи)^за воздушен тран-
спорт на цинков прженец 5 

— Синџирести транспортери — 
редлери за транспортирање на 
жежок чинков прженец 5 

— Полжести транспортери за тран-
спортирање на жежок цилков 
тфженец 5 

— Додавачи на руда — хранилки 
за дробилки и тапанести мел-
ници 5 

— Натоварувачи јамски на елек-
тричен, дизел и пнеуматски по-
гон 5 

— Натоварувачи на руда и јало-
вина од дневни копови, со за-
фатнина на лажицата над 1,5 
кубни метра односно носивост 
на лажицата над 6 ТОГОЈ мате-
ријал 5 

— Елеватори за одвод на жешка 
шлака од шахтни печки за ис-
товремено топење на олово и 
цинк (ISP) - 5 

— Скип-уреди за шаржирање на 
предѓревачи на кокс (печки за 
загревање на кокс) 5 

Влечени скрепери 
Ех. 
Јажни скрепери за натовар на 
руда и јаловина 5 

Булдожери со мотор над 200 КЅ 
Ех. 
Булдожери за рудници со дневни 
копови 5 

Машини за длабински дупчења 
Ех. 
— Јамски гарнитури за длабински 

дупчења 5 
— Машини за длабински рударски 

истражувачки дупчења 5 

Машини за откоп во рударството 5 

Други машини стабилни или под-
вижни за ископување, нивелира-
ње, набивање, длабочење, дупче-
ње итн. 
Ех. 

— Дупчалки ротационо-перку-
сиони, самоходни, со пречник 
на дупчењето над 3 цола 5 

- Лафетни дупчалки за јамски и 
површински дупчења во рудар-
ството 5 

— Дупчалки за лепезесто дупче-
ње, со постамент 5 

— Уреди за полнење на мински 
дупки со експлозив 5 

— Уреди за изработка на верти-
кални и коси простории во јама 5 

84.43/36 Машини хоризонтални за конти-
нуирано леење 
Ех. 
Машини за континуирано леење на 
рафинирано олово 5 

84.43/9 Лонци за леење со механизам 
Ех. 
Лонци за леење со механизам, ка-
пацитет 10 или повеќе тони мате-
ријал 5 

84.43/10 Други лонци за леење 
Ех. 
Лонци за леење, капацитет 10 или 
повеќе тони материјал 5 -

84.43/11 Други машини за леење за мета-
луругијата 
Ех. 
Уреди за леење на електролитен и 
топилнички цинк и за слагање на 
одливки 5 

84.45/16-2 Преси со хидрауличен погон 
Ех. 
Преси за пресување на пена од 
сребро 5 

84.45/26-4 Специјални дупчалки 
Ех. 
Специјални пнеуматски дупчалки 
за дупчење на ѕидот на шахтна 
печка за истовремено топење на 
олово и цинк (ISP), заради мини-
рање (чистење) 5 

84.45/2в-4 Специјални брусилки 
Ех. 
Специјални брусилки за брусење 
дното на кошници за шаржира-
ње на шахтна печка за истовреме-
но топење на олово и цинк (ISP) 5 

8^.49/1 Алати со пнеуматски погон 
Ех. 
Високопродуктивни дупчачки че-
кани за дупчење на мински дупки 
во јами 5 

84.56/3 Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ех. 
Уреди за флотирање 5 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, крше-
ње, мелење и др. 
Ех. 
— Уреди за земање мостри од ру-

да, пулпа, концентрат, синтер и 
^ од други компоненти во подго-

товка на минерални суровини и 
во производството на олово и 
цинк 5 

— Дробилки за дробење синтер 5 
— Вибрациони сита за класирање 

на синтер и на цинков прженец 5 
— Мелници за дробење на крупни 

фракции ципков прженец 5 
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— Дроби лични постројки за при-
марно дробење на оловно-цин-
кана руда 5 

— Дробилични постројки за секун-
дарно дробење на оловно-цин-
кана руда 5 

— Тапанести мелници за мелење 5 
на оловно-цинкана руда, без или 
со маси за уфрлање прачки и 
кутли во мелниците 3 

— Класификатори за раздвојува-
ње на различни фракции соме-
лена руда б 

— Уреди за хидраулично сортира-
ње на руда - хидроциклони 5 

— Уреди на згуснувачите на фло-
тациони концентрати и на тињи 
на метален прав 

— Машини за флотациска кон-
центрација - кондиционери 5 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Уреди за отстранување на арсен 

и антимон при рафинацијата на 
олово 5 

— Мешалки за мешање на пулпа 
на цинк-концентрат б 

— Уреди за контрола на нивото на 
содржината на синтер во бун-
кери 5 

85.01/3 Исправувачи и исправувач^ апа-
рати 
Ех. 
Силициумски исггравувачи над 
10.000 ампери 5 

85.11/16 Индустриски индукциони печки 
- Ех. 

Електроиндукциони печки за топе-
ње на кадмиум и цинк 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
— Командни и разводни уреди за 

управување со уреди за флоти-
рање на руда 5 

— Командни и разводни уреди за 
управување со уреди за агло-
мерирање 5 

— Командни и разводни уреди за 
управување со шахтни печки 5 

— Командни и разводни уреди за 
управување со уреди за пречис-
тување на отпадни води 5 

85.22/2а Електрични апарати за палење ми-
ни во рударството 5 

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

86.02/3 Електрични локомотиви со напоју-
вање од еден систем 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт 
на руда ' 5 

86.02/4 

86.03/3 

86.04/5 

б 86.04/7 

Електрични локомотиви со напо^ 
јување од повеќе системи 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт 
на руда 5 

Дизел механички локомотиви 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт 
на руда 5 

Моторни товарни вагони 
Ех. 
Самоходни вагони на електричен 
погон, за пренос на кошници за 
шаржирање на шахтни печки за 
истовремено топење на олово и 
цинк (ISP) 5 

Други моторни вагони 
Ех. 
Самоходни вагонетки на пнеумат-
ски погон, за транспорт на руда и 
материјали во рудници 5 

87.02/3B-1 
до 3 Дампери 

Ех. 
Дампери за пренос на материјали 
— руда од дневни копови 5 

90.18/2 Други апарати за вештачко ди-
шење и др. 
Ех. 
Апарати за оксигенотерапија и 
вештачко дишење 5 

90.20/3 Контролни табли и екрани 
Ех. 
Уреди за управување и за конт-
рола на процесот на флотирањето 
на руда 5 

90 24 Инструменти и апарати за мерење 
за контрола и за автоматска конт-
рола на протокот, длабочината, 
притисокот и др. 
Ех. 
Апарати за контрола и п р е о д у -
вање на влажноста на материјали-
те во процесот на синтерирањето 5 

90.25 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
Апарати за хемиска квантитатив-
на анализа на олово и цинк 5 

90 28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Уреди за мерење, проверување, 

анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на уре-
дите за агломерирање (синте-
рирање) 5 

— Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на 
шахтните печки 5 

— Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на уре-
дите за флотирање на рудата b 
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2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени во периодот од 1 јануари до 1 "февруари 
1973 година, ако во ТОЈ период за тие производи не 
е платена царина според Решението за определу-
вање пониски царински стопи за специфичната оп-
рема за рудниците на олово и цинк и за производ-
ството на олово и цинк и нивни придружни метали 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/70 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 95 . 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

270. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ФОРМАЛНИ 

1." На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за призводството на 
формални, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки на увоз на 
бдрсдени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

Царинска 
стапка 

1 

84 10/3 Центрифугални пумпи 

Ех 
Центрифугални пумпи капацитет 
од 1500 kg^h од специјална изра-
ботка отпорни на хемиски агре-
сивни материи (работна темпера-
тура на течноста до 1350) 5 

84.11/5 вентилатори, дува-

84 17/1с 

Други пумпи, 
ла и сл. 
Ех. 
Центрифугални дувала за воздух 
со излезен притисок од 3000 mm 
VS со соодветен филтер 5 

Други машини и уреди 
Еу 
— Апсорпциони колони за апсор-

пција на формалдехид 5 
— Изменувачи на топлина со двој-

но дејство од специјален хром-
-никел челик отпорен на коро-
зија 5 

— Плочести изменувачи на топ« ч 
лина 5 

84.18/2G Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Реактори за оксидација на мета-
нол 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех, 
Командни и разводни уреди за 
управување со уреди во производ-
ството на формални 5 

90.24 Инструменти и апарати за мере-
ње, контрола и автоматска кон-
трола на протокот, длабочината, 
притисокот и др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на проток 
кот, притискот, температурата, гу-
стината и нивото на течноста, не-
електрични — пнеуматски 5 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автомат-
ска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, ' 
анилиза, автоматска контрола и 
регулација на производството на 
формални 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производи-
те увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 
1973 година, ако во ТОЈ период за тие производи не 
е платена царина според Решението за определу-
вање пониски царински стопи за специфичната 
опрема за производство на формални („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 38/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1D75 година. 

I 
Р. п. бр. 96 

4 април 1973 година 
Белград 

Сојузен иззфшеп совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

271. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА ФЕНОЛѕ МЕЛАМИН- И КАР-
БАМИД - ФОРМА ЛДЕХИ ДНИ МАСИ ЗА ПРЕСУ-

ВАЊЕ (ДУРОПЛАСТ МАСИ) 

1. На увозот на производи од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската та-
рифа — специфична опрема за производството на 
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фенол, меламин- и карбамид-формалдехидни маси 
за пресување (дуропласт маси), наместо царин-
ските стапки предвидени во Царинската тарифа од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73),, ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

84.18/26 

84.20/1 

84 22/5д 

8 4 . 5 9 / 2 K 

Наименување Царинска 
стапка 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Вреќести филтери за одвојување 
на дуропласт маса од струјата на 
воздухот 5 

Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Електронски ваги за автоматско 
дозирање на дуропласт маса во 
амбалажа 5 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација и др. 
Ех. 
— Вибрациони спирални верти-

кални транспортери за транс-
порт на дуроплает маса 5 

— Пнеуматски транспортери за 
транспорт на дуропласт маса 5 

Други машини "и механички спра-
ви 
Ех. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р п. бр. 97 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
i Џемал Биедиќ, с. р. 

272. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИСТИРОЛ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Цаирнската та-
рифа — специфична опрема за производството на 
полистирол, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа -односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки на увоз на 
одделни производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се применуват следните царински стапки: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стапка 

1 2 3 

— Термо-реакциони. екструдери за 
производство на дуропласт маса 5 

— Мелници чеканари за дробење 
на дуропласт маса 5 

— Тапанести ротациони сита за 
фракциона сепарација на дуро-
пласт маса 5 

85 02/2 Перманентни магнети 
- Ех. 

Магнети издвојувачи за проточно 
издвојување на метални честици 
од дуропласт маса 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на уреди 
за производство на дуропласт маде 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 
1973 година, ако во тој период за тие производи не 
е платена царина според Решението за одредување 
пониски царински стопи за специфичната опрема 
за производството на феро-, меламин- и карбамид-
формалдехидни маси за пресување (дуропласт 
маси) - „Службен лист на СФРЈ", бр. 4/72). 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. - , ' 
Ротациони полжавести пумпи за 
транспорт на материјали во проце-
сот на полимеризацијата на стирол, 
од специјална изработка, за агре-
сивни хемиски материи 5 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транс-
порт на материјали во процесот на 
полимеризацијата на стирол, од 
специјална изработка, за агресив-
ни хемиски материи 5 

84.10/4 Млазни пумпи 
Ех. 
Млазни пумпи за - транспорт на 
материјали во процесот на поли-
меризацијата на стирол, од специ-
јална изработка, за агресивни хе-
миски материи б 

84.17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех. 
Сушилници за сушење на полиме-
ризати во лебдеечки слој 5 

. 84.18/2.а-к Индустриски центрифуги 
Ех. 
Центрифуги за одвојување на по-
лимеризат од полимеризациона су-
спензија I 
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84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Филтери за филтрирање на течно-
сти во процесот на полимеризаци-
јата на стирол, од специјална из-
работка, за агресивни хемиски ма-
терии I 5 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Автоматски машини за дозирање и 
пакување на гранули од поли-
стирол " 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во ,производството 
Ех. 
Електронски ваги за^ автоматско 
дозирање на суров полимеризат за 

ш импрегнирање 5 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и сл. 
Ех. 
— Уреди за пнеуматски транспорт 

на полимеризат 5 
— Вибрациони додавани 5 

84.59/2К Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Реактори за полимеризација на 

стирол 5 
— Уреди за мешање на полимери-

зат во таложник 5 
— Уреди за мешање на пОлимери-

зат при миење 5 
— Уреди за мешање на компоненти 

за полимеризација на стирол 5 
— Уреди за гранулометриско сор-

тирање на пол^меризат со про-
севање 5 

- - Ултрагранулатори за ситнење 
на синтетички каучук 5 

— Уреди за брзоротирачко мешање 
на " полимеризат со разни до-
датоци (бои, пигменти, полнила 
и др) 5 

— Линии за добивање гранули на 
полистирол од полимеризат 5 

84.61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски вентили за регулација 
на процесот на производството на 
полистирол , 5 

90 24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
и др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот, притисокот, температурата, 
густината и НИЕОТО на течноста, 
неелектрични — пнеуматски 5 

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

Ех. 
Уреди за мерење, проверување, а-
нализа, автоматска контрола и ре-
гулација на работата на уредите 
за производство на полистирол 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производи-
те увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 
1973 година ако во тој период за тие производи не 
е платена царина според Решението за определува-
ње пониски царински стопи за специфичната опре-
ма за производство на полистирол („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/70 и 18/71). 

3. Ова решение влегз^ва во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п бр. 98 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

273. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ИОДИАКРИЛОНИТРИЛНО 
ВЛАКНО 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производството на 
полиакрилонитрилно влакно, наместо царинските 
стапки предвидени во" Царинската тарифа односно го 
Решението за одредување на пониски царински 
стапки на увоз на одредени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат след-
ните царински стапки: 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е Царинска 
стапка 

69.14/3 " Други изработки од друг керамич-
ки материјал 
Ех. 
Керамички валјаци за затегање 
влакно во машини за предење (ис-
тиснување) на PAN-влакно 5 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
— Хеликоидални монопумпи, од 

специјална изработка за агре-
сивни хемиски материи 5 

— Запчести пумпи за дозирање на 
полимеризати за наредување 
влакно, од специјална изработка . 
за агресивни хемиски материи 5 
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84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи, од специ-
јална изработка за агресивни хе-
миски материи 5 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи со регулација на ка-
пацитетот, од специјална изработка 
за агресивни хемиски материи 5 

84.11/16 Вакуум пумпи 
Ех. 
Вакуум пумпи изработени од спе-
цијален материјал отпорен на хе-
миски агресивни материи 5 

84.11/5 Други пумпи и компресори 
Ех. 
Ејектори — уреди за добивање ва-
куум под 15 mm живин столб 5 

84.17/1г Машини и уреди за перење и су-
шење 
Ех. 
Машини и уреди за сушење на 
РАМ-влакно 5 

84.17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех. 
- Изменувачи на топлина, од спе-

цијална изработка, за агресивни 
хемиски материи 5 

- Автоклави за парење за добива-
ње волуминозен толе од PAN-
-влакно 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
- Филтер-преси за пречистување 

на полимеризати пред н а р е д у -
вање (истиснување) 5 

— Метафилтери за пречистување 
на натриум-тиоцијанати 5 

— Ротациони филтери за пречис-
тување на натриум-тиоцијанати 5 

— Уреди за пречистување, со екс-
тракција, на натриум-тиоција-
нати 5 

84 22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација и др. 
Ех. 
Регулациони, вибрациони, полжа-
вести додавачи за дозирање на хе-
миски прашести материи 5 

84.36/1 Машини за предење од маса (истис-
нување) на вештачки и синтетички 
текстилни влакна 
Ех. 
Машини за предење (истиснување) 
на' полимеризати и за добивање на 
PAN-влакно 5 

84.36/2в Машини за приготвување синте-
тички и вештачки влакна 
Ех. 
Машини за приготвување на син-
тетичко PAN-влакно со сечење или 
кинење 8 

84.36/4в Влачарници за вештачки и синте-
тички влакна 
Ех. 
Машини за развлекување на синте-
тичко PAN-влакно по сечење или 
кинење 5 

84.38/2д Други делови и прибор за машини 
од тар. бр. 84.36 
Ех. 
Млазници — дизни за истиснување 
на синтетички текстилни влакна 5 

84.40/1д Машини за белење и бојосување 
на предено 
Ех. 
Машини за бојосување на синте-
тичко PAN-вдакно во кабел 5 

84.56/7 Други машини за сортирање, сепа-
рација, мелење и др. 
Ех. 
Мелници со кугли за приготвување 
на титаи-диоксидоза паста 5 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 

» 

— Мешалки, од специјална изра-
ботка, за мешање агресивни хе-
миски материи во цистерни и во 
резервоари 5 

— Мешачи за хомогенизација на 
полимеризати за предење 5 

— Машини за пресување и за па-
кување во бали на штапелирано 
PAN-влакно 5 

84.61/2 Други вентили 
Ех. 
„Ѕаипс1егѕ"-вентили5 обложени со 
стаклест емајл, отпорни на дејству-
вање на агресивна хемиска мате-
рија 5 

85.02/4 Електромагнетски квачила и куп-
лунзи 
Ех. 
Електромагнетски квачила и куп-
лунзи за машини за истиснување 
на PAN-влакно 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командно-контролни табли за ре-
гулација на работата на машините 
за истиснување и за сува доработка 
на PAN-влакно 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
и др. ' 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот, притисокот, температурата, 
густината и нивото на течноста, не-
електрични — пнеуматеки, од спе-
цијална изработка, за агресивни 
хемиски материи 5 
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90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Електронски инструменти за ме-

рење, автоматска контрола и 
природување на протокот на теч-
носта врз принципот на елек-
троспроводност на транспорти-
раната течност 5 

— Сигнални електромагнетни уре-
ди во „Ѕ" изведба за алармира-
ње на критичното ниво на теч-
носта во резервоари 5 

2 Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени од 1 јанз^ари до 1 февруари 1973 година, ако 
во тој период царината за тие производи не е пла-
тена . според Решението за определување пониски 
царински стопи за специфичната опрема за произ-
водство на полиакрилонитрилно влакно („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/70 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 99 
4 април К)73 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

1 

84.10/5 
2 3 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, о. р. 

Тарифен Царинска 
број Н а и м е н у в а њ е стапка 

1 2 3 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Запчести пумпи со регулација на 
капацитетот за транспорт на нато-
пена терефтална киселина и гли-
кол (мономер) и полимер, специ-
јална изработка за агресивни 
хемиски материи . 

Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи за транспорт на по-
топен мономер и полимер, специ-
јална изработка за агресивни хе-
миски материи 5 

84.11/16 Вакуум пумпи , 
Ех. 
Пумпи за создавање висок вакуум 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Стационирани компресори за на-
појување со воздух таа мерно ре-
гулационата техника 5 

84.11/5 Други пумпи, компресори и сл. 
Ех. 
— Дувала за пнеуматски тран-

спорт на гранули на полимери-
зати во струјата на воздухот и 
азотот 5 

— Ејектори - уреди за добивање 
вакуум 5 

84.12/2 и 3 Уреди за климатизација 
Ех. 
Уреди за климатизација на просто-
рии во производството на полиес-
терски влакна 5 

84.17/1ѕ 

274. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа — специфична опрема за призводството на 
полиестерски влакна, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

84.18/26 

84.19/9 

84.22/5а 

Други машини и уреди 
Ех. 
— Уреди за топење на мономер 5 
— Уреди со двојни ѕидови за про-

ток на флуид за приготвување 
на потопен мономер и полимер 
со стабилизатори и катализа-
тори 5 

- - Уреди со ДВОЈНИ ЅИДОВИ за про-
ток на флуид за хомогенизаци-
ја на смеска на титан-диоксид 
и вода 5 

— Изменувачи на топлина од спе-
цијална изработка за агресивни 
хемиски материи 5 

— Сушилници за сушење грану-
лиран полимер в 5 

— Уреди за дестилација на суров 
гликол и метанол 5 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Филтери за пречистување на пото-
пен мономер и полимер 5 

Други машини за пакување и ам-
балажирање на стоки 
Ех 
Машини за балирање и врзување 
на полиестерски влакна 5 

Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
Уреди за транспорт и дозирање на 
мономер, полимер и полиетерски 
влакна 5 
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84.22/5д 

34.36/1 

84.36/2в 

84 36/4в 

84.36/5в 

84.36/8в 

84.36/9 

84.38/2д 

84.40/1а 

84 10/1д 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и сл. 
Ех. 
Цевни вибрациони транспортери 
за транспорт на гранули во заш-
титен гас 5 

Машини за предење од маса 
Ех. 
Машини за Истиснување на фила-
менти (бескрајни полиестерски 
влакна) од полимеризати 5 

Машини за приготвување на син-
тетички влакна 
Ех 
Машини за приготвување на по-
лиестерски влакна 5 

Влачарници (карди) и развлеку-
вачници за синтетички влакна 
Ех. 
Машини за развлекување на мо-
нофиламенти, мултифиламенти и 
ленти на полиестерски влакна 5 

Машини за дублирање и чешлање 
на ленти од синтетички влакна 
Ех. 
Машини за дублирање и чешлање 
на ленти од полиестерски влакна 
(конверзија) , 5 

Машини за мотање и премотување 
на предиво од синтетички влакна 
Ех. 
Машини за мотање и премотување 
на предиво од полиестерски 
влакна 5 

Други машини за предење од маса 
Ех. 
— Машини за сечење монофила-

менти 5 
— Машини за формирање ленти 

од мултифиламенти на полиес-
терски влакна 5 

— Машини за кадрење полиестер-
ски влакна 5 

— Машини за сечење и авивира-
ње полиестерски влакна 5 

Други делови и прибор за машини 
и апарати 
Ех. 
Млазници-дизни за истиснување 
на полиестерски влакна 5 
Машини за перење и сушење 
Ех. 
Машини за перење и сушење лен-
ти од полиестерски влакна 5 

Машини за белење и бојосување 
на предиво 
Ех. 
Машини за бојосување на полиес-
терски влакна f 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, крше-
ње и сл. 
Ех. 
Уреди за мелење на титан-диок-
сид во прав (колоидни мелници) 5 

84.59/2к Други машини и механички справи 
Ех 
—"Уреди за хомогенизација на 

смески на титан-диоксид и вода 5 
— Реактори за естерификација и 

поликондензација на мономер, 
со уреди за кондензација на 
дифил, гликол, метанол и вода 5 

— Уреди за добивање и пречисту-
вање на азот за транспортира-
ње на мономер, на гранулати 
на полимери и за %спречување 
на нивната оксидација 5 

84.61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски пнеуматски вентили од 
специјална изработка за агресив-
ни хемиски материи за регулира-
ње на протокот на истопен моно-
мер - 5 

85.01/16-2 Статички претворачи 
Ех. 
Импулсни претворачи на елек-
трична струја на машини за мо-
тање на полиестерски влакна 5 

85.02/4 Електромагнетски квачила и куп-
лунзи 
Ех 
Електромагнетски квачила и куп-
лунзи на машини за: 
— истиснување на филаменти од 

полимеризати 8 
— мотање и премотување на пре-

диво од полиестерски влакна 5 
— приготовување на полиестерски 

влакна б 
— дублирање и кончење на поли-

естерски влакна 5 
— текстурирање на полиестерски 

влакна 5 
— формирање на повеќежични 

каблирани предива од полиес-
терски влакна 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
— Командни, разводни и сигнални 

уреди за управување со уреди 
во процесот на производството 
на полиестерски влакна 5 

- - Командни, разводни и сигнални 
уреди за управување со клима-
уреди во процесот на производ-
ството на полиестерски влакна 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, притисо-
кот и др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот, притисокот, температурата, гу-
стината и нивото на течноста, не-
електрични — пнеуматски б 
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90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, провеа 
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на уреди-
те за производство на полиестер-
ски влакна 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производи-
те увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 годи-
на, ако во тој период за тие производи не е пла-
тена царина според Решението за определување 
пониски царински стопи за специфична опрема за 
производство на полиестерски влакна (^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/71 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр 100 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

84 09/4 

275. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 

СЕ КОРИСТИ ВО ШУМАРСТВОТО 

1. На увозот' на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа - специфична рпрема што се користи во 
шумарството, наместо царинските стапки предви-
дени во Царинската тарифа односно во Решението 
за одредување на пониски царински стапки на 
увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување 

84.21/2 

84.21/3 

84.22/5В 

84.22/5Г 

84.23/11 

84.23/12 

84.49/3 

87.01/16 

87.14/4 

Царинска 
стапка 

84 09/3 Вибро-валјаци 
Ех. 
Специјални вибро-валјаци за из-
градба на шумски комуникации, 
приспособени за работа во брдски 
и планински предели 5 

Други валјаци 
Ех. 
Други специјални валјаци за из-
градба на шумски комуникации, 
приспособени за работа во брдски 
и планински предели 5 

Апарати за гаснење пожар 
Ех. 
Апарати за гаснење на шумски по-
жари 5 

Други апарати за распрснување 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Апарати за распрснување течности 
со пумпи за сузбивање на болести 
и штетници во шумарството 5 

Дигалки и витли со опирање 
Ех. 
Дигалки и витли со опирање за 
извлекување на дрво од шума и за 
натовар, истовар и манипулација 
на дрвни сортименти 5 

Дигалки, самостојни, подвижни , 
Ех. 
Дигалки самостојни и подвижни 
за извлекување на дрва од шума и 
за натовар, истовар и манипула-
ција на дрвни сортименти 5 

Гредери 
Ех. 
Гредери специјално конструирани 
за одржување на шумски кому-
никации 5 

Други машини 
Ех. 
Машини — сврдли за дупчење 
дупки за пошумување — садење 
дрвја 5 

Друг алат за рачна употреба 
Ех. 
Машини за дупчење карпи со соп-
ствен пнеуматички погон (портабл 
дупчалки — кобра) " 5 

Други трактори — на тркала 
Ех. 
Специјални трактори — на тркала, 
флексибилна јачина над 60 КЅ 5 

Приколки за превоз на товар над 
15 тона со хидраулични или дру-
ги уреди 
Ех. 
Приколки за превоз на дрво, но-
сивост над 15 тона 5 

87.14/5 Други возила 
Ех. 
Приколки за превоз на дрво, но-
сивост над 8 тона 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производи-
те увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, 
ако во тој период за тие производи не е платена 
царина според Решението за определување пониски 
царински стопи за специфична опрема за потребите 
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на шумарството, дрвната индустрија и индустријата 
на целулоза и хартија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/70, 18/71 и 70/72). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнувајќи од 2 февруари 
1973 година. 

Р. п. бр. 101 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

276. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 84.22/5д 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕМЕНТ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа — специфична опрема за производството 
на цемент, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз 
на одделни производи ч („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински 
стапки: ' 

Тарифен 
број Наименување 

Царинска 
стапка 

84.13/3 

84 14/4а 

84.14/4в 

84.17/1ѕ 

84.18/26 

Автоматски ложачи на котли со 
течни горива 
Ех. 
Автоматски ложачи за печки за 
печење цемент 5 

Печки за печење цемент 5 

Други индустриски печки 
Ех. 
Печки за сушење (материјали со 
жешки гасови 5 

Други машини и уреди за сушење 
Ех. 
Ротациони сушилници за сушење 
суровини 5 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Вреќа-филтери (отпрашувачи) 

за опрашување на воздух и 
гасови 5 

— Мокри отпрашувачи за отпра-
шување на воздух и гасови 5 

— Електростатички филтери за 
отпрашување на воздух и га-
сови 5 

— Циклони и мултициклони за 
опрашување на воздух и га-
сови 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење и дозирање на 
суровини, клинкер и цемент, со 
електромеханичка и електронска 
регулација 5 

84.22/5а Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
— Транспортери со лента, носи-

вост над 100 тона материјал на 
час 5 

— Транспортери со лента, широ-
чина на лентата од 1000 mm и 
повеќе 5 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или 
истовар и сл. 
Ех. 
— Доделувани, додавачи и сл., 

плочести, чиниести ротациони, 
полжавести, вибрациони и сл., 
за дозирање на суровини, клин-
кер и цемент 5 

— Специјални справи и уреди за 
товарење цемент во бродови, 
шлепови, вагони и камиони 5 

— Воздушни транспортери (воз-
душни корита — „air slide", 
воздушни „Fuller"« пумпи и 
пнеуматички елеватори) за 
транспорт на суровини и цемент 5 

— Уреди (повлечни синџири — 
Schleppkette) од огноотпорен 

— челик за транспорт на клин-
кер од постројките за ладење 
на клинкерот 5 

84.22/46 Булдожери и багери со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
— Булдожери со мотор над 250 КЅ 5 
— Багери електрични со зафатни-

на на лажицата од 3 или по-
веќе кубни метра, за експлоа-
тација на лапор во каменоломи 5 

^4.23/12 Други машини, стабилни или под-
вижни 
Ех. 
Дупчалки ротациони перкусио-
ни, самоходни или влечени, со 
пречник на дупчењето над 80 mm, 
за експлоатација на лапор во 
каменоломи 5 
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84.56/5 

84.59/2в 

85.19/5 

Машини и уреди за производство 
на градежен материјал 
Ех. 
— Мелници за подготвување (ме-

лење) на суровини за производ-
ство на цемент, со или без сепа-
ратор 5 

— Мелници за мелење на цемен-
тен клинкер, со или без сепа-
ратор 5 

— Дробилки за дробење на суро-
вини во индустријата на це-
мент, капацитет на дробењето 
над 60 тона материјал на час 5 

— Уреди за мокро подготвување 
на суровини (разгмечувачи) 3 

— Уреди за мешање — груба хо-
могенизација на крупна су-
ровина 9 

— Уреди за мешање — фина хо-
могенизација на суровини и це-
мент во силоси 5 

Специјални справи за транспорт и 
пакување на цемент б 

Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни, разводни и сигнални 
уреди за управување со уреди во 
процесот на производството на це-
мент ^ 5 

87.02/Зв-1 Кипери и дампери 
Ех. 
Кипери и дампери за пренос на 
материјали во каменоломи на ту-
пина и варовник 5 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автомат-
ска контрола 
Ех, 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на производството во 
индустријата на цемент 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, 
ако во тој период за тие производи не е платена 
царина според Решението за определување пониски 
царински стопи за специфична опрема за произ-. 
водство на цемент („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/70, 5/71 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот, на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 102 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

277. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Слул^бен лист на СФРЈ", бр. 
3 4 / 6 5 , 4 9 / 6 6 , 5 /67 , 5 4 / 6 7 , 9 / 6 3 , 2 2 / 6 8 , 30 /68 , 1 7 / 6 9 , 2 7 / 6 9 , 
5 2 / 6 9 , 22 /70 , 25 /70 , 5 8 / 7 1 , 6 3 / 7 2 и 71 /72 ) , СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИ-

НЕНИЈА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа — специфична опрема за производството на 
калиумови соединенија, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одделни производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Наименување стапка 

1 2 3 

84.10/3 

84.10/5 

84.11/2 

84.14/4в 

8 4 . 1 7 / l r 

8 4 . 1 7 / 1 Д 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Ебонитирани центрифугални 

пумпи 5 
— Центрифугални пумпи од ти-

тан 5 
— Центрифугални пумпи од спе-

цијално легиран благороден 
челик 5 

— Центрифугални вертикални 
пумпи за транспорт на рас-
тон температура над 300оС 5 

— Центрифугални пумпи од спе-
цијална изработка за транспорт 
на агресивни материјали 5 

Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи за дозирање на 
агресивни хемикалии 5 
Компресори 
Ех. 
— Компресори за хлор^ со прстен 

на сулфурна киселина 5 
— Компресори за фреон, инду-

стриски 5 
— Компресори за воздух, од ви-

сок притисок (H-15at), капаци-
тет 50 и повеќе N/m2 /h 5 

Други индустриски печки 
Ех. 
Индустриски печки за загревање 
растоп на сол, специјална изра-
ботка, за агресивни хемиски ма-
терии 5 
Машини и уреди за парење и 
сушење 
Ех. 
Уреди за сушење на воздух со 
силикагел 5 
Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди за разладување на влажен 
хлор, од титан 5 
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84 17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех 
— Изменувачи на топлина, од ти-

тан 5 
— Цевни кондензатори за хлор 5 
— Уреди за концентрација на ка-

лиум-хидроксид со впарување 5 
— Уреди за добивање лушпички 

на калиум-хидроксид 5 
— Пнеуматски сушилници од флу-

идизационен тип 5 
— Кристал изери за вакуум-впа-

рување на хлорати и калиум 
карбонати ' 5 

— Никлени изменувачи на топ-
лина 5 

— Фреонски уреди за конденза-
ција на хлор 5 

84.18/2а-1 Индустриски центрифуги за теч-
ности 
Ех. 
Континуелни центрифуги за се-
парација на кристали на хлорати 
и калиум-карбонати 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Ебонитирани филтери 5 
— Циклони за одвојување на кри-

стали на калиум-карбонати 5 
— Уреди за пречистување на га-

сови (апсорпциони кули) 5 
84.19/9 Други машини и апарати 

Ех. 
Уреди, за полнење буриња со те-
чен калиум-хидроксид 5 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 

Мелници за мелење на кри-
стали на калиум-хлорат под 
заштитна атмосфера 5 

— Хлор-алкални електролитички 
ќелии (електролизери) 5 

85.01/3 Исправувачи и исправувачки апа-
рати 
Ех. 
Силициумски исправувачи за 
електролиза на калиумов хидрок-
сид 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, 
ако во тој период за тие производи не е платена 
царина според Решението за одредување на по-
ниски царински стапки за специфичната опрема 
за производството на калиумови соединенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/72 и 70/72). 

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

Р. п. бр. 103 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА ВИНИЛХЛОРИД МОНОМЕР 

- РУС ВО ПРАВ 

1. На увозот на производи од долунаведените 
- тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа - специфична опрема за производство на 
винилхлорид мономер - РУС во прав,, наместо ца-
ринските ^стапки предвидени во Царинската тарифа 
односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 
1 2 3 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на 
азот со согорување на воздух 5 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Пумпи за преточување на винил-
хлорид мономер, во специјална „Ѕ" 
изработка 5 

84.11/16 Вакуум пумпи 
Ех. 
- Пумпи со висок вакуум за ви-

нилхлорид мономер-гас,, во спе-
цијална „Ѕ" изработка 5 

- Вакуум пумпи за пнеуматски 
транспорт на РУС прав, во спе-
цијална „Ѕ" изработка 5 

84.11 /2 Компресори 
Ех. 
Гасни компресори за винилхлорид, 
капацитет 600 mm Hg вакуум, во 
специјална „Ѕ" изработка 5 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори за воздух заситен со 
винилхлорид во гасоводна состој-
ба, во специјална „Ѕ" изработка 5 

84.12/2 Уреди за климатизација, автомат-
ски до 300 ш3 

Ех. 
Уреди за климатизација на кон-
тролна сала со осетливи инстру-
менти, во специјална „Ѕ" изработка 5 

84.17/1д Машини и уреди за разладување на 
материјали 
Ех. 
— Уреди за кондензација на ви-

нилхлорид мономер со разладу-
вање, во специјална „Ѕ" изра-
ботка Ѕ 

— Разладна кула за вода, капаци-
тет 6.000.000 Kcal/h 5 
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1 
84.17/Is 

84.18/26 

84.19/8 

84 .22 /5Д 

84 .59 /2И 

84.59/2К 

8 4 . 6 1 / 1 

8 4 . 6 1 / 2 

8 5 . 1 9 / 5 

Други машини и уреди 
Ех. 
— Уреди за кондензација и стаби-

лизација на винидхлорид моно-
мер 5 

— Автоклави за полимеризација 
на винилхлорид мономер 5 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за филтрирање на гасо-

вит винилхлорид мономер, во 
специјална „Ѕ" изработка 5 

— Вреќа-филтери за издвојување 
на РУС прав од воздухот, со 
вградени елементи за заштита 
од статични електрицитет 5 

Машини за дозирање и пакување 
Ех 
Машини за дозирање и пакување 
на РУС прав 5 

Други машини и апарати за дози-
рање, манипулација, натовар или 
истовар и сл. 
Ех. 
Уреди за пнеуматски транспорт на 
РУС прав 5 

Мешалки за приготвување 
тични материи 
Ех. 

плас-

хомогенизирање на 

и механички на-

Мешалки за 
РУС прав 

Други машини 
прави 
Ех. 
— Мелници за мелење на крупни 

фракции на РУС прав 5 
— Уреди за сеење на РУС прав, 

со вградени елементи за зашти-
та од статични електрицитет 5 

— Уреди за сепарација на РУС 
прав 5 

— Уреди за приготвувале на ини-
цијатори за полимеризација на 
винилхлорид мономер 5 

Автоматски вентили 
. Ех. 

Автоматски вентили за регулаци-
ја на процесот на полимеризација 
на винилхлорид мономер, во спе-
цијална „Ѕ" изработка 5 

Други вентили 
Ех. 
Други вентили за регулација на 
процесот на полимеризација на 
винилхлорид мономер, во специ-
јална „Ѕ" изработка 5 

Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командно-контролни табли за ре-
гулација на работата на уредите 
што се користат во производството 

на РУС прав 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, прити-
сокот и др. 
Ех. 
Мерни и регулациони инструменти 
и апарати за полимеризација на 
винилхлорид мономер 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на производството на 
РУС прав 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени од 1 Јануари до 1 февруари 1973 година, 
ако во тој период за тие производи не е пла-
тена царина според Решението за определува-
ње пониски царински стопи за специфичната 
опрема за производството на винилхлорид 
мономер - РУС во прав („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнувајќи од 2 февруари 
1973 годиш. 

Р. п. бр. 104 
4 април 1973 година, 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

279. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 

1. На увозот на производи од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за призводство на 
сулфурна киселина, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 10/73), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

Тарифен 
број 

1 

Н а и м е н у в а њ е 

2 " 

Царинска 
стапка 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за тран-
спорт на разблажена сулфуреста 
и сулфурна киселина, од специјал-
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280. 

на изработка за агресивни хеми-
ски материи 5 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори за извлекување сул-
фурдиоксид од кули за перење и 
сушење на сулфурдиоксид 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Електростатички филтери за фил-
трирање сулфурдиоксид, од специ-
јална изработка за агресивни хе-
миски материи 5 

84.61/1 и 2 Вентили 
Ех. 
Киселоотпорни вентили, за проце-
сот на производството на сулфур-
на киселина 5 

89.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни и разводни уреди за 
управување со уредите во произ-
водството на сулфурна киселина б 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
за контрола и автоматска кон-
трола на протокот, на длабочина-
та, на притисокот и др. 
Ех. 
Инструменти За мерење на прото-
кот, на притисокот, на температу-
рата, на густината и на нивото на 
течноста, неелектрични — нпеу-
матски 5 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и за авто-
матска контрола 

' Ех. 
Уреди за мерење, проверување, за 
анализа, автоматска контрола и за 
регулација на прозводството на 
сулфурна киселина 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производи-
те увезени од 1 -јануари до 1 февруари 1973 година, 
ако во тој период за тие производи не е платена 
царина според Решението за определување пониски 
царински стопи за специфичната опрема за произ-
водство на сулфурна киселина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/70 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 105 
4 април 1973 година , 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ПРИ 

ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН 

На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа - специфична опрема што се користи во 
рудниците на јаглен и при облагородувањето на 
јаглен, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа, односно во решението за 
одредување на . пониски цариски стапки на увоз 
на одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински 
етапни: 

Тарифен Царинска 
Наименување 

број стапка 

1 2 3 

82.05/2а-1 Изменлив алат за електрични и 
пнеуматски дупчалки од метални 
карбиди, за дупчење и сондажа во 
рударството 5 

82.05/За-1 Изменлив алат за електрични и 
пнеуматски дупчалки од дијамант 
агломериран или не за дупчење 
и сондажа во рударството 5 

84.01/4 Други котли 
Ех. 
Котли за производство на водена 
пара за сушење и гасификација 5 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори под притисок со пос-
тројка за кондензација и со при-
паѓачки уреди (пречистувачи, ла-
дилници, сушилници, подгревани 
и др.), што се функционално вр-
зани со генератор за производство 
на гас 5 

84.10/1 ПЈ'МИИ за течности со наизменич-
но прскање, клипни 

, Ех. 
— Подводни клипни ,пумпи, за 

рудниците на јаглен 5 
— Пумпи за хидраулика со погон-

ски агрегат и со агрегат за раз-
мена на течности, со филтери , 
под притисок и со компресор 5 

— Рециркулациони пумпи за до-
водна и одводна вода во гаси-
фикацијата 5 

84.10/2 Ротациони пумпи за течности 
Ех. 
Рециркулациони пумпи за доводна 
и одводна вода во гасификацијата 3 

84.10/3 Центрифугални пумпи за течно-
сти 
Ех. 
Центрифугални пумпи за рудни-
ците на јаглен 8 
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84.10/7 Други пумпи за течност 
Ех. 
Противпожарни пумпи за рудар-
ството 5 

84.11/16 Воздушни вакуум-пумпи 
Ех. 
Уреди за отплинување на -маслен 
слој и на придружни карпи во „Ѕ" 
изработка 5 

84.11/2 Компресори воздушни 
Ех. 
— Стабилни компресори над 2.000 

m3/h, за притисок од 7 atm за . 
рудниците на јаглен 5 

— Компресори за притисок над 
600 atm, со арматура за откопу-
вање на јаглен 5 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Рударски и јамски вентилатори, 
во „Ѕ" изработка 5 

84.14/4в Други индустриски печки 
Ех. 
Швелна печка за производство на 
парчест и ситен полукокс 5 

84.17/1г Машини и уреди за перење и су-
шење 
Ех. 
Уреди за досушување на јаглен и 
за одвод на отпадна пара од бун-
керот 5 

84.17/1д Машини и уреди за разладување 
на материјал 
Ех, 
Разладни кули за вода во гасифи-
кација и во швеларници 5 

84.17/1ѕ Други машини и уреди за обра-
ботка на материјали со менување 
на температурата 
Ех 
— Уреди за дестилација на јаглен 5 
— Уреди за отплинување на на-

порна вода, за генератори 5 
— Уреди за разлагање на возду-

хот - за производство на кис-
лород 5 

— Уреди за издвојување на тер, 
. на фенол, на масло и на кон-

дензирана вода од гас добиен 
во процесот на гасификацијата 
на јаглен '' 5 

— Уреди за издвојување на сул-
фур диоксид, на јаглен-диоксид, 
на суров бензин и на други 
фракции од гас добиен во про-
цесот на гасификацијата на ја-
глен 5 

— Уреди за ладење на гас и за 
кондензација на другите состој-
ки во гасот , 5 

— Уреди за сушење на полукокс 
во швеларници 5 
Автоклави со сад за кондензат 

« за сушење на јаглен со помош 
на водена пара 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 

Ех. 
— Уреди за отпрашување на тран-

спортери и мостови, кои се со-
стојат од вентилатор за смеса 
на воздух и прав, од издвоју-
вани на прав кои можат да би-
д^т сувомеханички или мокри 
пречистувачи 5 

— Уреди за биолошко пречистува-
ње на фенолни води 5 

— Уреди за филтрирање на от-
падни води при сушење на јаг-
лен 5 

— Уреди за исплакнување и пре-
чистување на запрашен гас кој 
се добива со гасификација на 
јаглен 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството (крански 
ваги, ваги на конвеери, за мерење 
на контенери и ваги за дозирање) 
Ех. 
— Шински автоматски ваги за ме-

рење на дојдовни количини 
јаглен 5 

— Дозатори за скипови 5 

84.21/3 Други апарати за распрскување на 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Монитори за хидраулично напоју-
вање и откопување на јаглен со 
млаз вода 5 

84.22/1а Товарни лифтови 
Ех. 
Извозни машини за рудниците на 
јаглен (тапанест и коере-систем 
со едно или повеќе јажиња со 
садови за извезување — скипови 
и кошеви, придружувачки прибор 
за кошеви и за стапови и сигур-
носни уреди на извозни постројки) Ђ 

84.22/2а Жичници товарни 
Ех. 
Жичници за рудниците на јаглен 
(ски-лифтови) 5 

84.22/26 Жичници за луѓе 
Ех. 
Јамски жичници 5 

84.22/4 Машини и уреди за транспортира-
ње во ров« 0 
Ех. 
— Оклопни греблести транспорте-

ри со еден, два или три син-
џири 5 

— Членести транспортери со еден 
или два синџира 5 

84.22/5а Транспортери со гумена и челична 
лента врз база на движење на 
лентата, со сопствен погон за 
транспортирање во рударството 5 

84.22/5в Дигалки и витли со опирање 
Ех. 
— Извлекувачки витли за -рудни-

ците на јаглен 5 
— Уреди за поместување лента на 

површински копови на рудни-
ците на јаглен 5 
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1 
84.22/5д 

84.23/4а 
и б 

84.23/7 

84.23/9 
64.23/12 

84.49/1 

84.56/3 

84.56/7 

84.59/2г 

84.59/2К 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулирање, натовар и ис-
товар 
Ех. 
— Булдожери, скрепери, натова-

рувачи, турнодозери, сила над 
160 КЅ, за рудници 5 

— Специјални јамски ленти за 
превоз на луѓе ' 5 

— Уреди за истовар и натовар на 
вагонетки во кош на окно, на 
ш е м а т с к и , електричен или 
хидрауличен погон 5 

— Јамски машини за натовар на 
јаглен и јаловина 5 

— Трај фери - натоварувачи на 
јаглен . 5 

— Уреди (цевни транспортери) со 
крацери за извлекување и 
транспортирање на шлака во 
процесот на добивање на гасот 
од јаглен (гасификација) 5 

Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини 
Ех. 
— Багери со исправена крута ла-

жица зафатнина над 4 т 3 б 
— Багери со скреперско-повлечна 

лажица (dreglain), над 4 т 3 за-
фатнина 5 

-— Багери ведричари 5 
— Багери ротациони 5 

Машини за длабински дупчења 
Ех. 
Машини за истражувачки и ру-
дарски длабински дупчења 5 

Машини за откоп во рударството 5 
Други машини за дупчење на руди 
Ех, 
Дупчалки ротационо-перкусиони, 
самоходни, со пречник на дупчење 
над 9 цола и со можност за дуп-
чење под агол од 30о во однос на 
вертикалната линија 5 
Алат за рачна употреба на пнеу-
матски погон 
Ех. 
Преносни дупчалки 5 
Уреди за сортирање, флотирање 
и брикетирање 
Ех. 
— Машини за издвојување (за 

чистење) на јаглен од јалови-
на со вода и на тешки течности 5 

— Уреди за брикетирање на јаг-
лен 5 

Други машини за др,обење 
Ех. 
Дробилки на јаглен 5 
Машини и справи за -градење и 
одржување на железнички пруги 
Ех. 
Машини и уреди за поставување 
и одржување на колосеци на по-
вршинските копови на рудниците 
на јаглен 5 
Други машини и механички спра-
ви што не спаѓаат ниту во еден 
тарифен број на глава 84 

Ех. 
— Истресувачи (випери) 5 
— Хидраулична подграда за руд-

ници 5 
— Експанзиони, таложни, собирни 

и други резервоари за издвоју« 
. вање на тер, јаглен и на кон-

дензирана вода од гас добиен 
од јаглен 5 

85.01/1а Генератори и мотори 
Ех. 
Електромотори од низок и висок 
напон во ,,Ѕ" изработка 5 

85.01/3 Исправувани и исправузачки апа-
рати 
Ех. 
Исправувачки станици за полне-
ње на акумулаторски батерии, за 
акумулаторски локомотиви 5 

85.04/16 Други оловни акумулатори (кисе-
л и ч к и ) 
Ех. 
Акумулатори за јамски локомоти-
ви во „Ѕ" изработка 5 

85.05/1 Рачни алати со вграден електри-
чен мотор за дупчење 
Ех. 
Преносни електрични дупчалки 5 

85.10/3 Рударски и слични ламби со аку-
мулатори 
Ех. 
Рударски електрични ,светилки во 
„Ѕ" изработка 5 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
Апарати за спојување (вулканизи-
рање) на транспортни гумени ленти 5 

85.13/1 и 2 Телефонски централи и телефон-
ски апарати 
Ех. 
Јамски телефони и телефонски 
централи во „Ѕ" изработка 

85.15/3 д Радиотелефонски приемници и 
предаватели 
Ех. 
Радиоприемници и предаватели за 
телекомуницирање во рудниците 
на јаглен (безжични доказни апа-
рати) 5 

85.17/1 Електрични апарати за звучна 
сигнализација 
Ех. 
За рудниците на јаглен 5 

85.17/2 Електрични апарати за визуелна 
сигнализација 
Ех. 
За рудниците на јаглен 5 

85.17/3 Електрични апарати за комбини-
рана звучно-визуелна сигнализа-
ција 
Ех. 
За рудниците на јаглен 5 

85.19/1 Автоматски регулатори на нацон и 
струја 
Ех. 
Мрежни контролници на низок и 
висок напон, расветни и кабелски 
контролните во „Ѕ" изработка 5 
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1 2 3 
85.19/4 Расклопни апарати, од низок и ви-

' сок напон 
Ех. 
Заштитни расклопни апарати и 
разводни уреди, од низок и висок 
напон во „Ѕ" изработка 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни, разводни и сиг-
нални табли, пултови и сл.) 
Ех. 
— Уреди и опрема за диспечерски 

станици (командни и сигнални 
табли) 5 

— Командни ормани за хидраулич-
ни пумпи во процесот на до-
бивање на гас од јаглен (гаси-
фикација) 5 

85.19/6 Заштитни уреди за постројки од 
висок и низок напон (осигурувачи, 
одводници на пренапон, релеи, 
прекинувачи и др.) 
Ех. 
— Заштитни расклопни апарати 

и разводни уреди од низок и 
висок напон во „Ѕ" изработка . 5 

85.19/10 Друго 
Ех. 
Спојници за спојување на кабли 
од низок и висок напон во „Ѕ" из-
работка 5 

85.23/2 Кабли за пренос на сила 
Ех. 
Специјални високонапонски кабли 
за откопаш машини и кабли за ме-
т а н о т јами 5 

85.23/3 "Кабли за телекомуникација 
Ех. 
Телефонски кабли за рудниците 
на јаглен 5 

85.23/7 Други изолирани електрични спро-
водници 
Ех. 
Сигнални кабли за рудниците на 
јаглен 5 

86.02/1 Акумулаторон електрични локо-
мотиви 
Ех. 
Акумулаторски локомотиви во „Ѕ" 
изработка 5 

86.02/3 Електрични локомотиви со напоју-
вање од еден систем 
Ех. 
Електрични (тролеј) локомотиви на 
површински копови за превоз на 
јаглен и јаловина во „Ѕ" изработка 5 

86.02/4 . Електрични локомотиви со напо-
јување од повеќе системи 
Ех, 
Комбинирани локомотиви (акуму- 4 

латорски и тролеј), за превоз во 
рудници - 5 

1 

86.02/5 

86.03/3 

86.03/5 

86.06/2 

86.07/1в 

86.07/13 
86.07/13 

87.02/Зѓ 

90.24 

90.25 

90.26/2а 

90.28. 

Други локомотиви и маневарки 
Ех. 
Локомотиви на компримиран воздух 5 
Дизел механички локомотиви 
Ех. 
Дизел локомотиви во „Ѕ" изра-
ботка 5 
Други шински локомотиви 
Ех. 
Локомотиви на компримиран воз-
дух 5 
Железнички вагони — дигалки 
Ех. 
Локомотиви на компримиран воз-
дух 5 
Вагон-дигалка за поместување ко-
лосеци на површински копови на 
рудниците на јаглен, за колосек до 
0,90 m 5 
Вагони со вградени истоварни 
уреди — пнеуматски, хидраулични 
и други 
Ех. 
Специјални ^ вагони превртувачи 
зафатнина над 40 т 3 5 
Вагонети и јамски колички 
Вагонети и јамски колички 0 
Ех. 
Камиони, кипери над 30 t носивост 5 
Други моторни возила за пренос 
на материјал 
Ех. 
Јамски камионети со подвижно дно 
(shutete car) 5 
Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
или на други променливост на 
течности или гасови, или за авто-
матска контрола на температурата 
Ех. 
— Контролници на вентилацијата 

на брзината на струењето на 
воздухот во јамски ходници или 
во ветрени цевки во „Ѕ" изра-
ботка 5 

— Инструменти за мерење на јам-
ските притисоци и горските 
удари 5 

Инструменти за физички и хемис-
ки анализи 
Ех. 
— Инструменти за контрола на 

јамски гасови 5 
— Инструменти за испитување ра 

физичкомеханичките особини 
на јаглен и на придружнички 
карпи 5 

Други справи за мерење на потро-
шувачката или на производството 
на гасови 
Ех. 
Уред. за прием и предавање на гас, 
со гасни бројачи 5 
Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автомат-
ска контрола 
Ех. 
— Мрежни контролници од низок 

и висок напон, расветни и ка-
белски контролници во „Ѕ" из-
работка б 
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— Геофони (апарати за регистри-
рање на звук) 5 

— Инструменти за мерење на Јам-
ски притисоци, на горски удари 5 

— Ќонтролпици на вентилацијата 
на брзината на струењето на 
воздухот во јамски ходници или 

. во ветрени цевки во „Ѕ" изра-
ботка 5 

— Автомати за контрола на гуме-
на лента на транспортер во „Ѕ" 
изработка 5 

— Командни и контролни ормани 
за хидраулични пумпи во про-
цесот на добивање на гас од ја-
глен (гасификација) 5 

2. Ова решение ќе се примени и на произво-
дите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 го-
дина, ако во овој период за тие производи не е пла-
тена царина според Решението за одредување на 
пониски царински стапки за специфичната опрема 
за рударството и за преработка на јаглен („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 106' 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

281. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА СПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАМИДНИ ВЛАКНА 

1. На увозот на производи од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската та-
рифа - специфична опрема за производство на 
полиамидни влакна, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување 

Царинска 
стапка 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Запчести пумпи со регулација на 
капацитетот, од специјална изра-
ботка, за агресивни хемиски ма-
терии Ѕ 

84 10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Пумпи за транспорт на истопен 
капролактам, од специјална изра-
ботка, за агресивни хемиски ма-
терии 5 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи со регулација на 
капацитетот, од специјална изра-
ботка,^ за агресивни хемиски ма-
терии 5 

84.11/16 Вакуум пумпи 
Ех. 
Пумпи за создавање на висок ва-
куум 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Стационирани компресори за на-
појување со воздух на мерно-ре-

" гулационите уреди 5 

84.11/5 Други пумпи, компресори и сл. 
Ех. 
— Ејектори — уреди за добивање 

на вакуум 5 
— Дувала за пнеуматски тран-

спорт на гранули на полимери-
зати во струјата на азотот 5 

84.12/2 и 3 Уреди за климатизација 
Ех. 
Уреди за климатизација на про-
сториите во производството на по-
лиамидни влакна 5 

84.17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех. 
— Уреди за топење на капролак-

там и полимери 5 
— Уреди со двојни ѕидови за ме-

шање'на. истопен капролактам 
со стабилизатор 5 

— Резервоари со двојно дно за 
капролактам, со уреди за до-
зирање на азот 5 

— Резервоари со двојно дно, со 
уреди за хомогенизација (ме-
шање) на титандиоксид, кар-
бон и вода 5 

— Уреди — екстрактори за издво-
јување на олигомер и лактам од 
полимеризати 5 

— Високовакуумски ротирачки су-
шилници за сушење на гра-
нулат на полимеризати 5 

— Уреди за дестилација на олиго-
— ' мер и лактам од полимеризати 

во вакуум 5 
— Уреди за мешање на полимери 5 

84.18/26 

84.22/5д 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување јна течности и 
гасови 
Ех. 
Филтери за пречистување на по-
топен капролактам и азот 5 

Други машини и апарати за ди-
гање, за манипулација, за натовар 
или истовар и др. 
Ех. 
Цевни вибрациони транспортери 
за транспорт на гранули во заш-
титен гас В 
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84.36/1 

84.3'6/2в 

84.36/7в 

84.36/8в 

84.36/9 

84.38/2д 

L40/1д 

84 56/7 

84 59/2к 

Машини за предење од маса (ис-
тиснување) на вештачки и синте-
тички текстилни влакна 
Ех. 
Машини за истиснување' на фи-
ламенти (бескрајни полиамидни 
влакна) х)д полимеризати 5 

Машини за подготвувале на син-
тетички и вештачки влакна 
Ех. 
Машини за подготвување на поли-
амидни влакна 5 

Машини за дуплирање и к сенчење 
на предиво од вештачки и синте-
тички влакна 
Ех. 
Машини за дублирање и колнење 
на полиамидни влакна 5 

Машини за мотање и премотува-
ње на предиво од вештачки и син-
тетички влакна 
Ех. 
Машини за мотање и препотува-
ње на полнамидни влакна 5 

Други машини за предење од маса 
Ех. 
— Машини за сечење на монофи-

ламенти 5 
— Машини за текстурирање на 

полиамидни влакна 5 

Други делови и прибор за маши-
ни и апарати 
Ех. 
Млазници-дизни за истиснување 
на полиамидни влакна 5 

Машини за белење и бојосување 
на предиво 
Ех. 
Машини за бојосување на поли-
амидни влакна 5 

Други машини за сортирање, 
пролевање, сепарација, перење, 
кршење и сл. 
Ех 
— Дробилки за дробење на кап-

ролактам 5 
— Уреди за мелење на титандиок« 

сид во суспензија (колоидни 
мелници)' 5 

Други машини и механички спра-
ви 
Ех. 
— Цевни реактори за поликоиден-

зација на капролактам 5 
— Уреди за добивање и пречис-

тување на азот за транспорти-
рање на капролактам и на гра-
нули на полимеризати и за 
спречување на нивната оксида-
ција 5 

84.61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски пнеуглатски вентили 
од специјална изработка за агре-
сивни хемиски материи, за регули-
рање на протокот на потопен кап-
ролактам 5 

85 01/16-2 Статички претворачи — конвер-
тори 
Ех. 
Импулсни претворачи на електри-
чна струја за машини за мотање на 
полиамидни влакна 5 

85.92/4 Електромагнетски квачила и куп-
лунзи 
Ех. 
Електромагнетски квачила и куп-
лунзи на машини за: истиснување % 

на филаменти од полимеризати, 
мотање и премотуваље на полна« 
»сидни влакна, дубл ирање и кол-
нење на полиамидни влакна и тек-
стурирање на полиамидни влакна 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 

' Ех . 
— Командни, разводни и сигнални 

уреди за управување со уреди 
во процесот на производството 
на полиамидна влакна 5 

— Командни, разводни и сигнал-
ни уреди за управување со кли-
ма-уреди во процесот на произ-
водството на полиамидни влакна 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
за контрола и за автоматска к о н -
трола на протокот, на длабочина-
та, на притисокот и др , 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот, на притисокот, на температу-
рата, на густината и на нивото на 
течноста, неелектрични — пнеу-
матски 5 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и за авто-
матска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и за 
регулација на производството на 
полнамидни влакна 5 

2. Ова решение ќе се применува и на произво-
дите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1373 годи-
на, ако во тој период за тие производи не е платена 
царина според Решението за определување пониски 
царински стопи за специфичната опрема за произ-
водство на полиамидни влакна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/70 и 18/71). 



Страна 642 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 9 април 1973 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнувајќи од 2 февру-
ари 1973 година. 

Р. п. бр. 107 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е 

73.08 

73.09 

Топло валани ленти од железо или 
челик во намотки (тркала) за пов-
торно валање 10 
Широк плоскат челик или железо: 
1) Ламели 12 
2) Друго 12 

Лостови и прачки од железо и 
челик (вклучувајќи и валана жи-
ца), топло валани, ковани, влечени, 
ладно обликувани или ладно довр-
шени (вклучувајќи и прецизно из-
работени), шуплив челик за рудар-
ски дупчења: 
1) Валана жица 
2) Друго 

12 
12 

73.11 Профили од железо или од челик 
топло валани, ковани, влечени, 
ладно обликувани или ладно довр-
шени; типови од железо или од 
челик дупчени или не или израбо-
тени од составени елементи: 
1) Профили, 80 mm 

типови: 
а) профили 
б) типови 

2) Друго 

или - повеќе; 

13 
13 
13 

73.12 Ленти од железо или од челик, 
топли или ладно валани: 
1) Топло валани ленти: 

а) необложени 14 
б) обложени 14 

73.13 

282. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
84/65, '49/66, 5/67, Ђ4/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 73.14 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦР-

НАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО 1973 ГОДИНА 

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

73.15 

Царинска 
стапка 

16 
16 

2) Ладно валани ленти: 
а) необложени 
б) обложени 

Лимови (листови) и плочи од же-
лезо или од челик, топло или ладно 
валани: 
1) Дебелина над 4,75 mm, освен 

плочи и лимови обложени со 
калај 

2) Дебелина од 3 mm до заклучно 
4,75 mm, освен плочи и лимови 
обложени со калај 

3) Дебелина под Ѕ mm, неплаки-
рани или необложени 

4) Плочи и лимови обложени со 
калај 

5) Дебелина под 3 mm, обложени 
или плакирани, освен плочи и 
лимови обложени со калај 

6) Друго 

12 

12 

12 

13 

13 
ДЗ 

Жица од железо или од челик, 
обложена или не, но не изолирана: 
1) Обложена 16 
2) Друга 14 

Легирани челици и високојаглеро-
ден челик во облиците наведени во 

тар. бр. 73.06 до 73.14: 
1) Инготи на високо јаглероден 

челик 9 
2) Инготи на легиран челик 9 
3) Блумови, гредички, слабови, 

платини и грубо ковани парчи-
ња, од високојаглвроден челик 9 

4) Блумови, гредички, славови, 
платини и грубо ковани парчи- -
ња, од легиран челик 9 

5) Топло валана ленти од високо-
јаглероден челик во намотки за 
повторно валање 14 

6) Топло валани ленти од легиран 
челик, во намотки за повторно 
валање 14 

7) Жица во прачки, од високоја-
глероден челик 16 

8) Жица во прачки, од легиран 
челик 16 

9) Прачки и лостови (освен валана 
жица) и челични прачки за ру-
дарството, од високојаглероден 
челик 16 

10) Прачки, лостови (освен валана 
жица) и челични шупливи прач-
ки за рударството, од легиран 
челик 16 

11) Профили 80 mm или повеќе и 
типови од високојаглероден 
челик 16 

12) Профили 80 mm или повеќе и 
типови од легиран челик 16 

13) Профили под 80 mm, од високо-
јаглероден челик 16 

14) Профили под 80 mm, од легиран 
челик . 18 

15) Лимови и плочи дебелина над 
4,75 mm и широк плоскат че-
лик, од високојаглвроден челик 16 
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16) Лимови и плочи дебелина над 
4,75 mm и широк плоскат че-
лик, од легиран челик 16 

17) Лимови и плочи дебелина од 
3 mm до заклучно 4,75 mm, од 
високојаглероден челик 16 

18) Лимови и плочи дебелина од 
3 mm до заклучно 4,75 mm, од 
легиран челик 16 

19) Лимови и плочи дебелина под 
3 mm, неплакирани, необложе-
ни, од високојаглероден челик 16 

20) Лимови и плочи дебелина под 
3 mm, неплакирани и необло-
жени. од легиран челик 16 

21) Лимови и плочи дебелина под 
3 mm, плакирани или обложени 
од 'високојаглероден челик 16 

22) Лимови и плочи дебелина под 
3 mm, планирани или обложе-
ни, од легиран челик 16 

23) Ленти од високојаглероден че-
лик 16 

24) Ленти од легиран челик 16 
25) Жица од високојаглероден че-

лик 16 

26) Жица од легиран челик 16 
27) Друго 16 

73.16 Материјали за изградба на желез-
нички и трамвајски колосеци од 
железо или челик, и тоа: шини, 
спроводници, јазичиња, свртници 
(или вкрсници), делови на свртни-
ц а прачки за спојување, запчести 
шини прагови, плочи за спојување, 
Шински лежишта, прицврстувачи 
на лежишта, подлошки (базни пло-
чи), шински врски, подложни пло-
чи. спојници и други специјални 
материјали за спојување или при-
цврстување на шини: 
1)-Шини: 

а) железнички 13 
б) други 13 

2) Друго: 
а) свртници 14 
б) колосечен прибор 13 
в) друго 13 

73.17 Цевки и цевоводи од леано железо 13 

73.18 Цевки и цевоводи, како и полупро-
изводи за нив (бланкс), од железо 
(освен од леано железо) или од че-
лик, исклучувајќи ги високоотпор-
ните цевоводи за хидроелектрични 
инсталации: 
1) Полупроизводи за цевки и це-

воводи (бланкс) 14 
2) Безрабни цевки и цевоводи: 

а) за дупчење и drill-pipe 16 
б) „Casing" над 11,3/4 цола од 

сите видови 16 
в) од нерѓосувачки челик 16 
г) други 16 

3) Друго: 
а) рабни цевки 16 
б) други 16 

73.19 Високоотпорни цевоводи за хидро-
електрични инсталации од челик, 
зајакнати или не 16 

2. Независно од царинските стапки одредени во 
точка 1 на ова решение, на увозот на долунаведе-
ните производи на црната металургија ќе се при-
менуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е , Царинска 
стапка 

73.12/1а Топло валани ленти под 500 mm 
широчина, за натамошна прера-
ботка 3 

73.12/2аиб Ладно валани ленти (динамо и 
трафо) за електроиндустријата ' 7 

73.13/1 и 2 Бродски лимови 7 
73.13/3 и 5 Динамо« rt трафО- лимови за елек-

троиндустријата 7 
73.13/4 Лимови обложени со калај за из-

работка на амбалажа за прехран-
бената индустрија 3 

73.15/7 до 10 Легирани или високојаглеродни 
челици во прачки или во лостови 
за производство на алати 7 

73.15/20 и 22 Динамо« и трафо-лимови, од леги-
ран челик, за електроиндустријата 7 

73.15/24 Ленти (динамо и трафо) од легиран 
челик за електроиндустријата 7 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари до 31 де-
кември 1973 година. 

Р. п. 6R. 108 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

283. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
УВЕЗУВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ТЕ-

ЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се увезува во рам-
ките на Програмата за модернизација на југосло-
венскиот телеграфски и телефонски сообраќај, на-
место царинските стапки предвидени во Царинска-
та тарифа односно во Решението за одредување на 
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пониски царински стапки на увоз на одредени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се 
применуваат следните царински стапки; 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 

85.13/16 

85.13/lB 

85.13/4 

85.13/8 

85.13/11 

85.15/Зд 

85.15/Зж 

85.19/10 

Автоматски телефонски централи 
од други системи, освен системот 
„чекор по чекор" 
Ех. 
Автоматски електромеханички те-
лефонски централи, капацитет 
4000 влезни и 4000 излезни при-
клучоци 10 

Други автоматски телефонски цен-
трали 
Ех. 
Автоматски полуелектронски теле-
фонски централи за меѓународен 
сообраќај ' 10 

Високофреквентни телефонски у-
реди 10 

Високофреквентни уреди 
Ех. 
Високофреквентни телеграфски у-
реди 10 

Други електрични апарати за 
жична телефонија и телеграфија 
Ех. 
— Нискофреквентни телефонски 

уреди За службена врска ка ј 
коаксијални кабелски преносни 
системи 10 

— Автоматски телеграфски цен-
трали за меѓународен сообраќај 10 

Радиотелефонски приемници и -
предаватели 
Ех. 
— Комуникациони уреди за зем-

ски сателитски станици 10 
— Излезни зајакнувачи за земски 

сателитски станици 10 
— Нискошумни приемници за зем-

ски сателитски станици 10 
— Антени за земски сателитски 

станици 10 
— Високофреквентни телефонски 

уреди за воздушна трансмисија 10 
— Радиорелејни телефонски сис-

теми за меѓумесни и меѓуна-
родни врски 10 

Друго 
Ех. 
Уреди за преминување од еден 
телевизиски стандард на друг — 
конвертори, за земски сателитски 
станици 10 

Друго 
Ех. 
Спојници и Куќишта за коакси-
јални кабли 10 

85.22/2в Други електрични стоки И апа-
рати 
Ех. 
Високофреквентни линиски зајак-
нувачи за коаксијални системи 10 

85.23/4 Коаксијални кабли 
Ех, 
Коаксијални кабли за поврзување 
меѓународни транзитни централи 
во мрежна група 10 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, прити-
сокот и сл. 
Ех. 
Апарати за контрола на притисо-
кот на гас во коаксијални кабли 10 

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

трола на уреди во земски сате-
литски станици 10 

— Инструменти и апарати за кон-
трола на високофреквентни ли-
ниски зајакнувачи на коакси-
јални системи 10 

— Инструменти и апарати за кон-
трола на работата на високо-
фреквентни и радиорелејни 
системи и телеграфски и теле-
фонски уреди 10 

2. Царинските стапки одредени со ова решение 
ќе се применуваат под услов увозникот да и при-
ложи на надлежната царинарница изјава со га-
ранција на Заедницата на југословенските пошти, 
телеграфи и телефони дека производите, опфатени 
со ова решение, се увезуваат во рамките на Прог-
рамата за модернизација на југословенскиот теле-
графски и телефонски сообраќај. 

, 3. Евиденцијата за увозот на производите од ова 
решение ја води Сојузната управа за царини. 

Со евиденцијата посебно ќе се опфатат пода-
тоците за вредноста на увезените производи, за нап-
латената царина како и за разликата помеѓу на-
платената царина и царината пресметана по стап-
ките предвидени во Царинската тарифа односно во 
Решението за одредување на пониски царински 
стапки на увоз на одредени производи. 

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 109 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ТИТАН-ДИОКСИД 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
зарифа — специфична опрема за производство на 
титан-диоксид, наместо царинските стапки предви-
дени во Царинската тарифа односно во Решението 
за одредување на пониски царински стапки на 
увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните ца-
рински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Н а и м е н у в а њ е стапка 

1 2 3 

84.10/1 Пумпи со наизменично прскање 
Ех 
Мембрански пумпи за транспорт 
на раствор и суспензија на титан-
диоксид во сулфурната киселина', 
од специјална изработка за агре-
сивни хемиски материи 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транев 
порт на раствор и суспензија на 
титан-диоксид во сулфурна ки-
селина, од специјална изработка 
за агресивни хемиски материи 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи за транспорт на ра-
створ и суспензија на титан«диок-
сид во сулфурната киселина, од 
специјална изработка за агресив-
ни хемиски материи 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Вакуумски пумпи за филтери ^ 
евапоратори за концентрација на 
раствор на титанил-сулфат, од 
специјална изработка за агресив-
ни хемиски материи 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Специјални ротациони компре-

сори со сув ход, за добивање 
кондициониран воздух — без 
маслени честици 

— Специјални клипни компресо-
ри со сув ход, за добивање кон-
диционаран воздух — без мас-
лени честици 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатор;! од специјална изра-
ботка за агресивни хемиски мате-
рии, приспособени кон условите на 
работата во процесот на производ-
ството на титан«диоксид 

84.14/4в Други индустриски и лаборатори-
ски печки, неелектрични 
Ех. 
Ротациони печки за континуелна 
калцинација на титан-хидроксид 5 

84.17/1ѕ Други машини и уреди за обработ-
ка на материјали со менување на 
температурата 
Ех. 
— Евапоратори за концентрација 

на раствор на титанил-сулфат 5 
— Уреди за сушење паста на по-
вршински обработен титан-диок-

сид 5 

84.18/2а-1 Центрифуги за течности — инду-
стриски 
Ех. 
Центрифуги за издвојување на 
феросулфат од матична лужина 
на титанил-сулфат 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности 
и гасови 
Ех. 
— Уреди за редукција и бистрење 

на раствор на титанил-сулфат 5 
— Уреди за издвојување на феро-

сулфат од раствор на титанил-
сулфат 5 

— Уреди за издвојување и пречи-
стување на титан-хидроксид од 
исталожен хидролизат 5 

— Уреди за неутрализација и 
филтрирање на отпадните ки-
сели води во производството на 
титан-диоксид 5 

— Уреди за издвојување на илме-
нитен прав 5 

— Уреди за издвојување прав на 
титан-диоксид 5 

— Уреди за филтрирање — про-
точни спирални филтери за 
филтрирање на разни хемиски 
реагенси (алкални и соли). 5 

— Електростатички филтери за 
издвојување на титан-диоксид 
од гасови на ротациона печка 5 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Машини за дозирање и пакување 
на титан-диоксид во прав 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Автоматски ваги за мерење и до-
зирање на суровини, хемикалии и 
титан-диоксид, со електростатичка 
и електронска регулација 5 

84.22/За Кранови до 50 тона носивост 
Ех. 
Специјални кранови, носивост до 
25 тона, за опслужување на уреди 
за издвојување и пречистување 
на титан-хидроксид од исталожен 
хидролизат 5 
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84.56/7 

84.59/2К 

Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, крше-
ње итн. 
Ех. 
— Уреди за мелење и сушење на 

илменит — титанова руда 5 
— Уреди за мелење и сепарација 

по гранулација на калциниран 
титан-диоксид 5 

— Уреди за мелење на титан«диок-
сид во паста 5 

— Уреди за мелење (микрониза-
ција) на површински обработен 
титан-диоксид 5 

Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Уреди за хемиско разлагање на 

илменит — титанова руда 5 
— Уреди за таложење на титан-

хидроксид со хидролиза 5 
— Уреди за хемиско подготвување 

на титан-хидроксид (т. нар. 
пигментација) за калцинирање 5 

— Уреди за подготвување и до-
давање хемиски агенси во про-
изводството на титан-диоксид 
и титан-хидроксид 5 

— Уреди за површинска заштита 
— стабилизација "на пигментни-

те особини на титан-диокси-
дот 5 

— Уреди за издвојување на влага 
од компримиран воздух 5 

Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни и разводни уреди за уп-
равување со уредите во производ-
ството на титан« диоксид 5 

Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, при-
тисокот или др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на проте-
кот, притисокот, температурата, гу-
стината и нивото на течноста, 
неелектрични — пнеуматски ж 5 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автомат-ска 
контрола 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на производството на 
титан-диоксид 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производи-
те увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, 
ако во тој период за тие производи не е платена 
царина според Решението за определување пониски 
царински стопи за специфичната опрема за произ-
водство на титан« диоксид („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/70, 53/70 и 18/71). 

85.19/5 

90.24 

90.28 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а -ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 110 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

285. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА 
И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОКС. ЖЕЛЕЗО, 
ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И ФЕРО ЛЕГУРИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во 
рудниците на железна руда и во производствен на 
кокс, железо, челик челични производи и фероле- . 
гури, наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за одреду-
вање на пониски царински стапки на увоз на одве-
дени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царински 
број стапка 

1 2 3 

40. l l / le Надворешни гуми за други возила 
Ех. 
Надворешни гуми за дампери, но-
сивост над 10 тона 

40.11/2е ,Внатрешни гуми за други возила 
Ех. 
Внатрешни гуми за дампери, носи-
вост над 10 тона 

84.02/2 Прегревачи 
Ех. 
Прегревачи на пара од висок при-
тисок од котли утилизатори 

84.02/4 Други помошни уреди за парни 
котли 
Ех. 
— Котли-утшгизатори за ладење 

гасови на металуршки печки 
— Акумулатори на пара за сме-

стување на вишокот на пара од 
котли утилизатори од висок 
притисок (60 at) 

84.03/3 Ацетилепски генератори 
Ех. 
Ацетиленски генератори, капаци-
тет над 25 Nm8/h 
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84.03/4 Други генератори 
Ех. 

84.10/5 

84.11/2 

84.11/4 

84.11/5 

84.13/4 

84.14/1 

84.14/3 

84.14/4В 

— "Уреди за производство на за-
штитен гас за печките за жа-
рена 5 

— Генератори за производство на 
кислород, капацитет над 200 
Nm3/h - механички дел 5 

Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи притисок над 90 at 5 

Компресори 
Ех. 
— Подвижни компресори со рабо-

тен притисок над 10 at 5 
— Стабилни компресори капацитет 

над 12 Nm3/min, притисок над 
6 at 5 

Вентилатори 
Ех. 
— Вентилатори-ексхаустори, капа-

цитет - над 6.000 m3/min за ла-
дење на агломерати — механич-
ки дел 5 

— Вентилатори за извлекување 
гасови од металуршки печки 
чии работни температури се над 
.200оС - механички дел 5 

— Booster-вентилатори . на уреди 
за снабдување на ротациони 
печки со гас од електроредукци-
они печки — механички дел 5 

Други дувала 
Ех. 
Турбодувала за печки за металур-
шки погони 5 

Други ложишта за печки и слични 
уреди 
Ех. 
Комбинирани горилници (брене-
ри) за ложење котли утилазатори) 
и металуршки печки 5 

Печки и апарати за термичка об-
работка на метали, обични 
Ех. 
— Печки за термичка обработка 

на отковки тежина на влошката 
над 5 тона 5 

— Печки за термичка обработка 
на цевки 5 

Печки за топилници 
Ех. 
Уреди за агломерирање (синтери-
рање), пирометалуршко збогату-
вање и окрупнување на компо-
ненти на агломерациона шаржа — 
механички дел 5 

Други индустриски и лабораторис-
ки печки, неелектрични 
Ех. 
— Постројки за производство на 

84.17/ls 

84.18/26 

84.19/2 

84.20/1 

84.21/1 

84.22/2а 

84.22/За, 
б и в 

— Постројки за производство на 
сурово железо — високи печки, 
зафатнина над 1000 ш3 5' 
Миксери за прием на течно су-
рово железо 5 

— Печки за загревање на влошка 
во валачници и печки за нор-
мализирање и жарење (тер-
мичка обработка) на валачнич-
ки производи 5 

— Ковачки печки за отковки, те-
жина на влошката над 5 тона 5 

— Печки за магнетизирачко пр-
жење на железна руда 5 

— Печки за печење палети 5 
— Ротациони печки за предредук-

циЈа на руда со плашт дебелина 
над 40 mm - 5 

Други машини и уреди 
Ех. 
Постројки ' за преработка на су-
ров коксен гас 5 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
ЕхГ 
Машини и уреди за филтрирање 
на отпадни води на коксарници и 
железарници 5 

Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 
Ех. 
— Уреди за пакување и с а н и р а -

ње на лимови и ленти 5 
— Специјални машини за пакува-

ње и сигнирање на цевки 5 
— Специјални машини за пакува-

ње на електроди, шајки и др. 5 

Ваги и апарати за мерење и конт-
рола во производството 
Ех. 
— Ваги за мерење и дозирање за-

сили на ленти и на контенери 5 
— К р а т к и електронски регист-

рирни ваги за челичани 5 
— Електонски ваги на конвеери 

за мерење тежината на влошка, 
на полуфабрикати и готови про-
изводи во валалници на цевки 5 

Машини и апарати за исфрлање 
песок за чистење на метални пред-
мети 
Ех. 
Специјални машини за чистење 
на површината на металуршки 
фазни производи со песок (пес-
карење) 5 

Жичници товарни 
Ех. 
Жичници автоматски за транспорт 
на железна руда и троска, капа^ 
цитет над 150 t/h 5 

Кранови 

Ех. 
— Мачки на кранови за полне-

ње — шаржирање на електро-
редукциони печки, ЅМ печки и 
конвертори 5 
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84.22/5г 

84.22/5д 

84 23/2а 

81 23/26 

— Мачки на кранови за вртење 
на ковачки ингот и на отковки 
за ковачници на железарници 5 

— Помошни уреди за кранови — 
автоматски клешти за манипу-
лација на слабови, пакети ли-
мови и макари лента 5 

— Мачки на кранови со уреди за 
стрипување (стрипер дигалки) 5 

— Мачки на кранови за вложува-
ње материјали во металуршки' 
печки 5 

Дигалки самостојни, подвижни 
Ех. 
— Подвижни — мобилни дигалки 

со хидрауличен фаќач за за-
фаќање на старо железо во же-
лезарници, носивост над 10 тона „ 5 

— Дигалки за полнење — шаржи-
рање на ЅМ печки, електрични 
печки и конвертори 5 

Други машини и апарати, за дига-
ње, манипулација, натовар или ис- „ 
товар и сл. 
Ех. 
— Уреди за дозирање — додавани, 

капацитет над 500 t/h матери-
јали 5 

— Уреди за дозирање — електро-
магнетни вибрациони додавани 5 

— Автоматски дозери за пригот-
вување на јаглен за коксирање 5Ч 

— Манипулатори за ковачки инго-
ти и за отковки за ковачници 
на железарници 5 

— Хидраулични и механички уре-
ди за манипулација со електро-
ди на електропечки 5 

— Уреди-за манипулација на же-
шка шаржа од ротациони до 
електроредукциони печки 5 

— Уреди за извртување на казани 
за сурово железо, суров челик 
и феролегури — заради чистење 5 

— Уреди за манипулација (пренос 
и вртење) на макари челични 
ленти 5 

— Уреди за манипулација со вал-
јаци на валалнички станови 5 

— Одземани и одлагачи на хомо-
генизиран руда 5 

— Уреди за истоварување (кипи-
рање) на вагони 5 

— Самоходни машини за отстра-
нување на троска 5 

— Самоходни машини за манипу-
лација со инготи 5 

Самоходни скрепери 
Ех. 
Самоходни скрепери за дневни 
копови » 5-

Влечени скрепери 
Ех. 
Јажни скрепери за натовар на зие-
лезна руда во јами 5 

84.23/3 Екскаватори, механички лопати и 
слични самоходни уреди 
Ех. 
— Јамски натоварувачи со лажи-

ца на шини и со гумени тркала 5 
— Натоварувачи 4 со лажица на 

гумени тркала или на гасеници 
за рудници со површински ко-
пови 5 

84.23/46 Булдожери и багери со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
— Булдожери за рудници на днев-

ни копови 5 
— Багери електрични, со зафат-

нина на лажицата над 2 т 3 5 
— Багери дизел, електрични, со 

зафатнина на лажицата над 2 т 1 5 
— Багери со ротирачки ведрички 

за дневни копови 5 

84.23/7 Машини за длабински дупчења 
Ех. 
Јамски гарнитури за длабински 
дупчења 5 

84.23/12 Други машини стабилни или под-
вижни, за ископување, нивелира-
ње, набивање и сл. 
Ех. 
— Машини режачки од удирачки 

тип за откопување железна ру-
да во јами 5 

— Дупчалки за павкалесто дупче-
ње, со постамент 5 

— Самоходни дупчалки за дупче-
ње и изработка на ископи 5 

— Вибро-дупчалки 5 
— Уреди за полнење мински дуп-

ки со експлозив 5 
— Дупчалки со пречник на дупче-

њето над 100 mm 5 

84.43/2 Машини за центрифугално леење 
Ех. 
Уреди за центрифугално леење на 
цевки од железо 5 

84.43/3а и б Машини за континуирано леење 
Ех. 
Машини за континуирано леење 
на течен челик 5 

84.43/9 Лонци за леење, со механизам 
Ех. 
Лонци за леење, со механизам, 
капацитет над 15 тона 5 

84.43/11 Други конвертори, лонци за леење 
и сл. 
Ех. 
— Уреди за десилицирање и десул-

фурирање на сурово железо 
пред хомогенизирање во мик-
сери 5 

— Уреди за симнување на троска 
од конвертори, ЅМ печки, елек-
троредукциони печки и сл. В 
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— Конвертори 5 
— Уреди за воведување на кис-

лород и други гасови во течен 
метал 5 

— Казани и лонци за сурово же-
лезо, суров челик и троска 5 

— Уреди за изработка и сушење 
на челни стапови 5 

— Уреди за вакуумирање (вакуум-
ско леење) на течен челик 5 

84.44 Валачници и валачнички станови 
и валјаци за нив 5 
1) Валачнички станови 5 
2) Валачнички пруги за топло и 

ладно валање 5 
3) Машини и уреди за конечна 

доработка 5 
4) Машини за отсекување на по-

луфабрикати и на готови валач-
нички производи . 5 

5) Машини за калибрирање 5 
6) Валјаци за станови 5 
7) Друго 5 
Ех. 
Машини и уреди за влечење, бру-
сење и лупење на челик 5 

84.45/1а Ковачки машини 
Ех. 
Специјални хоризонтални ковачки 
машини за слободно ковање на од-
ливки, тежина над 300 kg 5 

84.45/16-2 Преси со хидрауличен погон 
Ех. 
— Преси за ковање со хидраули-

чен погон за слободно ковање, 
сила над 1.000 тона 5 

— Преси за подздебелување на 
краиштата на цевки 5 

84 45/1в-4 Други машини за ладно облику-
вање ' 
— Уреди-линии за производство 

на отворени и затворени про-
фили од ленти и цевки 5 

— Рамнала за цевки и профили 5 

84.45/1в-5 Други машини за увалување на 
запци, навои и сл. 
Ех. 
Машини за врежување нивои на 
цевки и на спојници 5 

84 45/1з-6 Други машини за обработка по пат 
на деформација 
Ех. 
Машински ножици за сечење от-
падоци на метали во приготвува-
ње на влошка за производство на 
суров челик 5 

84.45/2а-5 Други стругови 
Ех.' 
— Машини за обработка на вал-

јаци за валачнички станови 5 
— Машини за обработка на отков-

ки, тежина над 500 kg 5 
— Специјални стругови за чисте-

ње на површината на металур-
шки фазни производи 5 

84.45/26-4 Специјални дупчалки 
Ех. 
Специјални повеќевретени хори-
зонтални дупчалки за дупчење 
плочи на кристализатори 5 

84.45/2в-4 Специјални брусилки 
Ех. 
- ч Специјални брусилки за бру-

сење на валјаци за валачнич-
ки станови 5 

— Специјални брусилки за чисте-
ње на површината на металур-
шки фазни производи 5 

84 45/2г Острила 
Ех. 
— Специјални острила за острење 

круни на дупчалки со пречник 
на дупчењето над 100 mm- 5 

— Специјални острила за острење 
на ножови должина над 2 m 5 

84.45/2д-3 Специјални глодала 
Ех. 
— Специјални глодала за врежу-

вање жлебови, на валјаци за 
валачнички станови 5 

— Специјални глодала за обработ-
ка на подложни плочи на же-
лезнички шини 5 

— Специјални глодала за чистење 
на површината на металуршки 
фазни производи 5 

84.45/2Ѓ 

8 4 . 4 5 / 2 е -
1 и 2 

8 4 . 4 5 / 2 Ж 

Специјални рендиња 
Ех. 
Специјални рендиња за чистење на 
површината на металуршки фазни 
производи 5 

Пили 

Ех. 
Процесни циркуларни пили 5 

Специјални машини за обработка 
со симнување на струганици 
Ех. 
Специјални машини за обработка 
и сечење на цевки со симнува-
вање на струганици 5 

84.45/2л Други машини за обработка со си-
мнување на струганици 
Ех. 
Уреди за сечење цевки со втис-
нување 5 

84.50/3 Апарати за автоматско сечење или 
за сечење со пренос од цртеж 
Ех. 
— Апарати за пламено сечење и 

чистење (флемување) на мета-
луршки фазни производи 5 

— Автоматски уреди за сецкање 
на гредички за изработка на 
безрабни цевки 5 

84 50/4 Други апарати за сечење и зава-
рување 
Ех. 
Уреди за автоматско режење на 
славови и инготи 5 
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84.56/3 Уреди за сортирање, флотирање 
и брикетирање 
Ех 
— Уреди з'а флотацита (збогату-

вање) на железни руди со ки-
селоотпорна и абразивна облога 5 

—, Уреди за перење на железна 
руда 5 

— Уреди за брикетирање на мате-
ријали за шаржа (засип) 5 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, крше-
ње и сл. 
Ех. 
— Уреди за мострирање на руди и 

концентрати 5 
— Уреди за тешко-течносна сепа-

рацита на железна руда — ме-
ханички дел - 5 

— Уреди за перење и класирање 
на железни руди — механички 
дел 5 

— Дробилки за дробеле на же-
лезна руда и кокс, капацитет 
над 150 t/h — механички дел 5 

— Дробилки за дробење, на мета-
луршки варовник и металурш-
ка вар, капацитет над 150 t/h 
— механички дел 5 

— Дробилки за нискојаглеродни 
ферохром (sjurafdne) — меха-
нички дел 5 

— Мелници со топки, со валјаци, 
со прачки и со чекани за меле-

ч ње на минерални суровини 
(железни руди, огноотпорни ма-
теријали, металрушка вар, јаг-
лен за коксирање и др.) — ме-
ханички дел 5 

г - Мешачи и пелетизатори за при-
готвување и правење на сурови 
палети — механички дел 5 

— Суви и водени магнетни сепа-
ратори - 5 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Машини за набивање и контро-

ла на подгради - 5 
— Уреди за торкретирање на јам-

ски простории 5 
— Уреди за вулканизација ца 

транспортни ленти, широчина 
над 800 mm и на надворешни -
гуми за дампери 5 

— Уреди за пресување (хидрау-
лични преси) на челични отпа- % 

доци како влошка за производ-
ство на суров челик 5 

— Уреди за континуирано луже-
ње (бајцување) на лим и цевки 
во валачници 5 

— Уреди за регенерација на сул-
фурна и солна киселина во лу^ 
жилници на метали 5 

— Уреди за неутрализација на от-
падни води во процесот на лу-
жење на метали 5 

— Уреди за континуирано поцин-
кувани на ленти, лимови и" 
цсрки 5 

— Уреди за континуирано произ-
водство на бел лим и ленти 5 

— Уреди за континуирано произ-
водство на пластифицирани ли-
мови и ленти 5 

— Уреди за континуирано произ-
водство на заварени профили 5 

— Уреди за автоматско хидра-
улично испитување на цевки 
под притисок . 5 

— Уреди за електролитичко одма-
стување 5 

— Уреди за поправка — торкре-
тирање на огноотпорна облога 
на металуршки печки 5 

— Машини за н а м а л у в а њ е и за 
заштитно премачкување на цев-
ки и прачки 5 

— Уреди за навивање спојници за 
рабни и бсзрабни цевки 5 

84.62/2 Валчести лежишта 
Ех. 
Валчести лежишта за работни вал-
јаци на валачнички станови 5 

84.63/3 Други Куќишта за лежишта и ле-
жишта за рамни оски 
Ех. 
Куќишта и лизгачки лежишта за 
потпорни валјаци на валачнички 
станови 5 

Електромагнетски глави за дигање 5 

Други електромагнети 
Ех. 
Магнетни глави за магнетни сепа-
ратори 5 

Индустриски лачни печки 
Ех. 
— Електролачни печки за произ-

водство на челик, капацитет над 
25 тона 5 

— Електролачни печки за произ-
водство на феролегури 5 

85 . l l / l r Други индустриски печки 
Ех. 
Електроредукциони печки за про-
изводство на феролегури 5 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
заварување, лепење и спојување 

- Ех. 
— Специјални електрични апарати 

за заварување на валјаци за 
валачнички станови 5 

— Агрегати за високофреквентно 
заварување во континуиран 
процес на производството на 
рабни цевки и профили 5 

85.12/9 Други грејачи 
Ех. 
Специјални грејачи за сериско за-
гревање на мотори за тешка меха-
низација на дневни копови 5 

85.22/2а Електрични апарати за палење ми-
ни во рударството 
Ех. 
Електрични апарати за палење ми-
ни во рударството за над 40 места 
за палење 5 

85.02/5 

85.02/6 

85.11/1B 
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85.23/2 Кабли за пренос на сила 
Ех. 
Кабли за пренос на сила од специ-
јална изработка за високи темпе-
ратури во топилници, во челичани 
и при други металуршки печки 5 

86.02/3 Електрични локомотиви со напоју-
вање од еден систем 
Ех. 
— Јамски електрични локомотиви 

над 7 тона 5 
— Електрични локомотиви специ-

јално изработени за потребите 
на коксарници - за манипула-
ција на вжарен кокс 5 

86.04/5 Моторни товарни вагони 
Ех. 
— Самоходни вагони на електри-

чен погон за пренос на казани 
со суров челик, железо и троска 5 

— Специјални самоходни вагони 
за ремонт на конвертори 5 

86.07/1ѕ-3 Други железнички вагони 
Ех. 
— Вагони специјално изработени 

за прифаќање на вжарен КОКС 5 
— Вагони со^ казани за превоз на 

сурово железо, челик и треска 
во течна состојба 5 

87.02/Зв- Кипери и даМпери , носивост над 
1 до 3 15 тона 

Ех. 
Кипери и дампери за пренос на 
материјал на руда во јами и на 
дневни копови 5 

87 02/Зг Камиони-теглачи 
Ех. 
Камиони-теглачи за влечење на 
специјални приколки за превоз на 
тешки рударски машини % 5 

87.07/1 Комплетни возила со сопствен 
погон 
Ех. 
Автовиљушкари за пренос на ма-
кари ленти, носивост над 10 тона 5 

87 14/4 Приколка за превоз на товари 
Ех. 
Приколки за превоз на ,тешки ру-
дарски машини 5 

90 18/2 -Други апарати 
Ех. 
Апарати за оксигенотерапија и ве-
штачко дишење 5 

90 24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, прити-
сокот итн. 

Ех. 
, — Мерни и регулациони инстру-

менти и апарати на ротациони 
печки, на електроредукциони и 
електролачни печки и конвер-
тори ' 4 5 

— Мерни и регулациони инстру-
менти и апарати на валачнич-
ки станови 5 

— Мерни и , регулациони инстру-
менти и апарати за флуиди 5 

90 ^5 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
— Апарати за хемиски квантита-

тивна анализа на суров челик 
и на феролегури (квантометри) 5 

— Апарати за одредување на га-
сови и други елементи во че-
лик " 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
— Уреди за мерење, проверување, 

анализа, автоматска контрола и 
регулација на производството 
во коксарници 5 

— Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулац^Ја на производството на 
сурово железо во високи печки 5 

— Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на рота-
циовкте и електроредукционите 
печки и конвертори 5 

— Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација во валачници 5 

— Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата ЅМ и 
електро« печки 5 

2. Ова решение ќе се примени и на произво-
дите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 го-
дина, ако во тој период за тие производи не е 
платена царина според Решението за определување 
пониски царински стопи за специфична опрема за 
рудници на железна руда и за производство на кокс, 
железо, челик, челични производи и феролегури 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 9/71 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,.Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 111 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен сонет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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286. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БАКАР И ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАТОДЕН БАКАР 

1. На увозот на производи од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската та-
рифа - специфична опрема што се користи во руд-
ниците на бакар и во производството на катоден 

»бакар, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на од-
редени ^ производи (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 

40.l l / le Други надворешни гуми 
Ех. 
Надворешни гуми за кипери но-
сивост над 45 тона 5 

40.11/2е Други внатрешни гуми 
Ех. 
Внатрешни гуми за кипери носи-
вост над 45 тона 5 

73.18/36 Други рабни цевки 
Ех. 
Специјални рабни цевоводи за 
транспорт на топилнички гасови и 
прав во топилници 5 

84.02/4 Други помошни уреди за котли 
Ех. 
Котли-утилизатори за ,ладење га-
сови од пламени печки и конвер-
тори 5 

84.10/3 Центифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи за одвод 

на вода од јами во рудници 5 
— Центрифугални пумпи во уре-

дите за флотација на руда, от-
порни на абразија и корозија 5 

— Центрифугални пумпи со хидро-
динамичко затинање на врати-
ло, за транспорт на електроли-
тот во електролиза 5 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Вакз^ум-пумпи за филтери во уре-
ди за флотација на руда 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Стационирани компресори со капа-
цитет над 10.000 Nm3/h воздух 5 

8411/4 Вентилатори 
Ех. 
— Вентилатори од низок притисок 

за проветрување на јами во 
рудници 5 

— Вентилатори специјално при-
способени кон работните услови 
во топилници 5 

84.14/3 Печки за топилници 5 

84.17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех. 
Полиблок-изменувачи на топлина 
од импрегниран графит за загрева-
ње на електролитот во електро-
лиза 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
илЛ пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Одвојувачи на прав, капацитет 

над 400 т 8 во минута 5 
— Уреди за филтрирање на рудов 

концентрат 5 
— Електрофилтери за издвојување 

на честици метал од гасовите на 
топилници 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење тежина и за регу-
лирање на брзината на протокот 
на материјалите за транспортери-
те, со ленти што имаат носивост 
над 100 тона материјали на час или 
широчина на лентата од 1.000 mm 
и повеќе 5 

84.22/1а Товарни лифтови 
Ех. 
Скип-уреди за извлекување руди 
од јами 5 

84.22/36 Кранови над 50 до 500 тона носи-
вост 
Ех. 
Кранови за манипулација со печки 
и со конвертори во топилници 5 

84.22/4 Машини и уреди за транспортира-
ње во ров 5 

84.22/5а Транспотери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
— Транспортери со лента, носивост 

над 100 тона материјал на час 5 
— Транспортери со лента, широчи-

на на лентата од 1 ООО mm и по-
веќе 5 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар 
Ех. 
— Јамски натоварувачи на елек-

тричен, дизел и пнеуматски 
погон 5 

— Хидраулични уреди за подигање 
тапанести мелници за мелење 
руда 5 

— Обртни вагонски кипери 5 
— Полупортални гребачи — д0да-

вачи (риклајмери) 5 
— Уреди за транспорт на бакарен 

прав од електрофилтери, утили-
затори и гасоводи до топилнич-
ки печки 5 



Понеделник, 9 април 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 — Страна 653 

1 

84.23/46 

84.23/7 

84.23/9 

84.23/12 

84.43/11 

84.56/3 

84.56/7 

84.59/2К 

Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини, со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
— Багери електрични зафатнина 

на лажицата над 6 т 8 

— Булдожери со мотор над 270 КЅ 
— Турно-трактори со мотор над 
250 КЅ 

за длабински дупчења Машини 
Ех. 
Машини за длабински рударски 
истражувачки дупчења 5 

Машини за откоп во рударството 

Други машини стабилни или под-
вижни за ископување итн. 
Ех. 
Дупчалки ротационо-перкусиони, 
самоходни со пречник на дупчење-
то над 9 цопа и со можност на дуп- , 
чење под агол од 30о во однос на 
вертикалната линија 5 

Други конвертори, лонци за леење 
и др. 
Ех. 
— Конвертори за преработка на 

бакренец 5 
— Карусел-машини за леење на 

аноди бакар 5 

Уреди за 'сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ех. 
Уреди за флотирање руда 5 

Други машини за сортирање и сл. 
Ех. 
— Дробилични постројки за руда, 

капацитет над 400 тона на час 5 
— Дробилични постројки за секун-

дарно дробење на руда, капаци-
тет над 40 тона руда на час 5 

— Дробилки за дробење на кон-
верторот шлака 5 

— Тапанести мелници за мелење 
руда, со маса за уфрлање прач-
ки и кугли во мелниците, 5 

— Уреди за хидраулично сортира-
ње на руда — хидроциклони 5 

— Машини за флотациска концен-
трација — кочдиционери 5 

— Уреди за одвојување концентрат 
на руда од флотациска течност 
— згуснувачи 5 

Други машини и механички справи 
Ех. 
— Уреди за изработка на појдовни 

листови за катода (Starting 
Scheet machine« Vennberas) 5 

— Машини за перење на катоди 
бакар 5 

85.01/26-4 Други трансформатори над 1.000 
kg по парче 
Ех. 
Трансформатори за јамска развод-
на мрежа во рудници 5 

85.01/3 Исправувачи и исправувачки апа-
рати 
Ех. 
Силициумски исправувачи над 
10.0000 ампера 5 

85.15/Зж Други телевизиски преносни и 
приемни апарати и др. 
Ех. 
Уреди за водење, следење и кон-
трола на^ процесот на производ-
ството — дробењето на руда во 
дробилките, по телевизиски пат 5 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни и разводни . уреди за 
управување со топилнички печки 
и конвертори 5 

85.19/4,5 и 6 Расклопил апарати, разводни и 
заштитни уреди 
Ех. 
Јамски електроразводни постројки 5 

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

86.02/3 Електрични локомотиви со напоју-
вање од еден систем 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт 
на руда 5 

87.02/Зв-1 Кипери над 30 тона носивост 
Ех. 
Кипери над 45 тона носивост 5 

90.20/3 Контролни табли и екрани 
Ех. 
Уреди за управување и контрола j 
на процесот на флотирањето на 
руда - „IKSREI" 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење 
и др. 
Ех. 
Мерни и регулациони инструменти 
и апарати на топилнички печки и 
конвертори 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 
1973 година, ако во тој период за тие производи не 
е платена царина според Решението за определу-
вање пониски царински стопи за специфична опре-
ма за рудниците на бакар и за производство на 
катоден бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/70 
и 18/71). 
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3, Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 112 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транс-

» порт на солена вода и други ал-
кални раствори и суспензии 5 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Ротациони вакуум-пумпи без воден 
прстен со ламела, за создавање ва-
куум во апсорберите и на филте-
рите 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. ' 
— Турбо-компресори за потисну-

вање на јаглен-диоксид во кар-
бонатизационите колони капа-
цитет над 25.000 кубни метра на 
час 5 

— Виј пени компресори за потис-
нување на јаглен-диоксид во 
преткарбонатизационите колони 5 

84.14/4в 

287. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за% 

Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА КАДЦИНИРАНА СОДА 

1. На увозот на ћроиЗводите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови од Царинската 
тарифа - специфична опрема за производството на 
калцинирана сода, наместо царинските стапки пред-
видени во Царинската тарифа односно во Решение-
то за одредување на пониски ц а р и н е а стапки на 
увоз на одредени ,производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните ца-
рински стапки: 

84.17/ls 

84.11/5 Други пумпи, компресори, венти-
латори итн. 
Ех. 
— Дувала за создавање натприти-

сок во филтрациони комори 5 
— Центрифугални дувала за от-

прашување на отпаден воздух 
од калцинирана сода 5 

Други индустриски печки 
Ех. 
— Уреди за континуирано шаржи-

рање на шахтните печки за пе-
чење на варовник 5 

— Уреди за континуирано празне-
ње на вар од шахтните печки 5 

Други машини и уреди 
Ех. 
— Апсорпциони колони (апсор-

бери) за амонијак во солена 
вода 5 

— Колони за дестилација на амо-
нијак од матична л ужина 5 

— Колони за јадење на дестила-
ционен гас 5 

— Колони за дестилација на амо-
нијак од кондензат . 5 

— Колони за карбонатизација 5 
— Колони за апсорпција на ја-

' глендиоксид по карбонатизаци-
јата 5 

— Плочести изменувачи на топли-
ната од титан, за ладење на 
лужина и кондензат 5 

— Ротациони сушилници — кал-
цинатори за добивање на кал-
цинирана сода од натриум-би-
карбонат 5 

— Тапанести ротациони ладилници 
за ледење на - калцинирана 
сода 5 

— Разладувани (разладни колони) 
на гасови од калцинаторот 5 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Електростатички филтери за 

пречистување на јаглен-диоксид 5 
— Реактори-таложници за пречис-

тување на солена вода 5 
— Ротациони вакуум-филтери со 

ќелии за филтрирање и перење 
на суров бикарбонат 5 

— Уреди за плакнење на амони-
јак и на јаглен«диоксид со со-
лена вода 5 

— Уреди за отпрашување на кал-
цинирана сода од гасовите на 
калцинаторот 5 

— Вреќа-филтери (отпрашувачи) 
за опрашување на отпаден воз-
дух од калцинирана сода 5 

^4.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Ротациони машини за дозирање и 
пакување на калцинирана сода 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење на транспортери 5 

84.18/26 
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1 

84.22/5а 

84.22/бд 

84.5С/7 

84.59/2К 

84.61/1 и 2 

85.19/5 

90.20/1 

90.24 

Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
Транспортери со лента носивост 
над 100 тона материјал на час 5 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и сл. 
Ех. 
— Автоматски електромагнетни 

вибрациони додавачи за дози-
рање на мешавина на варовник 
и кокс од бункерот на Транс-
портната лента 5 

— Членести потиснувачи на кал-
цинирана сода во жешка сос-
тојба - редлери 5 

— Специјални уреди за натовар на 
амбалажирана калцинираиа 
сода во железнички вагони, ка-
миони и др. б 

Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, кршење и др. 
Ех! 
Мелници со чекани за иситнува-
вање на згрутчена калцинирана 
сода , 5 

Други машини и механички справи ^ 
Ех. 
— Ротациони тапани за гаснење 

вар, капацитет над 50 тона на 
час 5 

— Уреди за мешање на бикарбо-
натна суспензија 5 

— Турбулентно-вибрациони уреди 
за пренесување на калцинира-
на сода од силоси 5 

Автоматски и други славини, вен-
тили и слични уреди за цевоводи, 
котли итн. 
Ех. 
Славини. вентили и слични уреди 
што се користат во технолошкиот 
процес на производството на кал-
цинирана сода, освен славините, 
вентилите и сличните уреди што се 
наменети за индустриската вода и 
за' кондензатите 5 

Разводни уреди со вградени апара-
ти 
Ех. 
Командно-контролни табли за ре-
гулација на работата на уредите 
што се користат во производството 
на калцинирана сода ' 5 

Апарати врз база на радиоактивни 
изотопи 
Ех. 
Радиоизотопски регулатори на ни-
вото за бикарбонат во натоварната 
инка 5 

Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, прити-
сокот и др. 

Ех. 
Инструмен-ти за мерење на прото-
кот, притисокот, температурата, 
густината и нивото на течностите, 
неелектрични — пнеуматски 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове- -
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
Уреди за - мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и 
регулација на работата на уредите 
за производството на калцинирана 
сода 5 

2. Ова решение ќе се примени и на производите 
увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 
1973 година ако во тој период за тие производи не е 
платена царина според Решението за определување 
пониски царински стопи за специфичната опрема за 
производство на калцинирана сода („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 50/70 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применава од 2 февруари 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр, 113 
'4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

288. 

Врз основа на член 20 став 2 6д Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист" на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФ-

ТА И ПРИРОДЕН ГАС 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во екс-
плоатацијата на нафта и природен гас, наместо ца-
ринските стапки предвидени во Царинската тарифа 
односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Наименување стапка 

1 2 3 

82 05/1Ѓ-2 Други алати за дупчење и сонда-
ж а 
Ех. 
Алати за дупчење дупнатини дла-
бочина над 1.000 метри Ѕ 
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84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
— Ротациони пумпи за транспорт 

на течни гасови 5 
— ВИЈ пепи челични пумпи за 

ќафта 5 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални повеќестепени 

челични пумпи за транспорт на 
нафта, отпорни на абразивни 
материи 5 

— Центрифугални длабочински 
пумпи за експлоатација на 
нафтени дупнатини 5 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
— Клипни пумпи за транспорт на 

нафта, отпорни на абразивни 
материи 5 

— Клипни пумпи од висок прити-
сок за и с п л а з у в а њ е на дуп-
натана . 5 

— Клипни длабочински пумпи за 
експлоатација на нафта 5 

84.11/2 Компресори 
^ Ех. 

— Компресори без подмачкување 5 
— Центрифугални гасни компре-

сори 5 
— Компресори за експлозивни га-

" СОБИ (СО лавиринтски или ме-
ханички дихтунзи) 5 

84.17/1г Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
Уреди за сушење на воздух за 
пнеуматски инструменти 5 

84.17/ls Други машини и уреди за обработ-
ка на материјали со менување на 
температурата 
Ех. 
Колони за дестилација на гас, од 
легиран или платиниран челик, 
пречник 3 m и повеќе 5 

84 18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување н а течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за издвојување на вода и 

водена пара од гасови и од теч-
ни гасови со помош на хигрос-
копни материи 5 

— Уреди за пречистување на ис-
плака 5 

84 21/2 Апарати за гаснење на пожар 
Ех. 
Специјални уреди за гаснење на 
пожар на стабилни резервоари, со 
механичка пена 5 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или 
истовар и сл. 

Ех. 
Специјални уреди за натовар и ис-
товар на нафта ' 5 

8 4 . 2 3 / 7 Машини за длабочински дупчења 
Ех. 
Машини за длабочински дупчења 
со можност на дупчењето над 1000 
метри 5 

84 23/8 Машини за експлоатација на нафта 5 

84.45/2а-5 Други сѓругови 
Ех. 
Специјални стругови без шилци за 
нарежување на ARI навои и цев-
ки должина 10 и повеќе метри, за 
пречници од 2,5 и повеќе цола 5 

84.50/6 Други апар,ати за гасно лемење, 
заварување, сечење и цементирање 
(темперување) 
Ех. 
Уреди за површинско калење на 
кошулки на цилиндарот на пумпи 
и сл. 5 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
Уреди за издвојување на вода и 
сол од нафта, само електричен 
дел 5 

84 61/1 Автоматски славини, вентили, и 
слични уреди 
Ех. 
— Уреди за спречување ерупција 

на гас или нафта од дупнатите 
превентери 5 

— Славини со подмачкување за 
притисоци од над 40 атмосфери 5 

— Челични сигурносни вентили 5 
— Топчести славини за притисоци 

од над 100 атмосфери 5 
— Дишни вентили за регулирање 

на притисокот во затворени са-
дови (цистерни и резервоари) 5 

— Електромагнетни вентили (во 
експлозивно сигурносна изра-
ботка) 5 

8161/2 Други славини, вентили и слични 
уреди 
Ех. 
— Славини со подмачкување за 

притисоци од над 40 атмосфери 5 
— Челични вентили и шибери со 

пречник од 12 и повеќе цола 5 
— Топчести славини за притисоци 

од над 100 атмосфери 5 
— Челични вентили и шибери за 

притисоци од над 100 атмосфери 5 
— Вентили со серво уреди и дале-

чинско управување со пречници 
од 12 и повеќе цола В 

1 2 " 3 1 2 3 
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84.64 

85.19/4 

85.22/2в 

87.02/За 

87 02/Зв-1 
и 2 

87.03/11 

90 24 

Дихтунзи и слични спојници од ме-
тални листови, комбинирани со 
друг материјал или од метални фо-
лии и сл. 
Ех. 
Метални и металнографитни меха-
нички дихтунзи за пумпи и компре-
сори опфатени со ова решение 5 

Расклопни апарати, од низок и ви-
сок напон 
Ех. 
Расклопни апарати од низок напон 
за моќи над 20 KW, изработени 
во специјална сигурносна верзија 5 

Други електрични стоки и апарати 
Ех. 
Апарати за напукнување во дуп-
натини 5 

Цистерни 
Ех. 
Автоцистерни за превоз на течни 
гасови 5 

'Камиони, кипери и дампери, но-
сивост над 20 тони 
Ех. 
Камиони носивост над 20 тони 5 

Други моторни возила за специјал-
ни цели 
Ех. 
— Специјални возила со пумпи за 

цементирање на дупнатини за 
нафта и гас 5 

— Специјални возила со мешалки 
за приготвување на цементно 
млеко за цементирање на дуп-
натиот 5 

— Специјални возила за електро-
-каротажни испитувања на сло-
еви во дупнатина 5 

— Специјални возила за спуштање 
на алат со жица во дупнатини 5 

— Специјални возила со кули за 
поправки на дупнатини 5 

Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, прити-
сокот и др. 
Ех. 
— Ппоуматски инструменти и апа-

рати за мерење и автоматска 
контрола на протокот во це-
воводи со пречник над 3/4 цола 5 

— Ппеуматскч инструменти и апа-
рати за мерење и автоматска 
контрола на нивото врз база на 
истиснување на флуиди 5 

— Рефлексни покажувачи на ни-
вото 5 

— Пресостати за сигнализација на 
притисоците во обична и екс-
плозивно сигурносна изработка 5 

» 
— Диференцијални пресостати во. 

обична и експлозивно сигурно-
сна изработка 5 

90 26/2а Справи за мерење на потрошувач-
ката или производството на гасови 
Ех. 
Справи за волуметриско мерење на 
потрошувачката или производст-
вото на гасови, капацитет над 6 
кубни метри на час 5 

90.26/26 Справи за мерење на потрошувач-
ката или производството на течно-
сти 
Ех. 
Справи за мерење на потрошувач-
ката или производството на течно-
сти, освен водомери до 2 цола 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
— Апарати за електрокаротажни 

испитувања 5 
— Апарати за управување со про-

цесот на дупчењето (оптовару-
вања на диетата, бројот на 
вртењата на масата и количи-
ната на поплаката) 5 

— Потенциометарски индикатори 
на температурата (стандардна 
и конзолна изработка) за мере-
ње, над 10 мерни места 5 

— Мерачи на температурата од 
тип: 
а) напонско пнеуматски од о-

бична изработка 5 
б) струјни пнеуматски во екс-

плозионо сигурносна изра-
ботка 5 

в) пнеуматски' струјни во екс-
плозионо сигурносна изра-
ботка 5 

— Електрични и електронски пи-
ел рументи за мерење и авто-
матска контрола на нивото: 
а) врз база на истиснување 5 
б) со пливка 5 

— Електронски пишувачи за вгра-
дување во контролни плочи 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ЕО „Службен лист на 
СФРЈ'4, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п бр. 114 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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289. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

З А О Д Р Е Д У В А Њ Е Н А П О Н И С К И Ц А Р И Н С К И 

С Т А П К И З А С П Е Ц И Ф И Ч Н А Т А О П Р Е М А З А 

П Р О И З В О Д С Т В О Н А П О Л И Е Т И Л Е Н 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производство на по-
лиетилен, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73), ќе се преминуваат следните царински стапки: 

84.17/ 1д 

Тарифен 
број 

1 

Наименување 

73.18/2в Безрабни цевки од нерѓосувачки 
челик 
Ех. 
Безрабни цевки од нерѓосувачки 
челик за транспорт на етилен, 
полиетилен и катализатори под 
притисок од 2000 и повеќе атмос-
фери (цевки атестирани на прити-
соци од 2800 до 3300 атмосфери) 5 

73.20/2 Друг прибор за цевки и цевоводи 
од нерѓосувачки челик 
Ех. 
Прибор за цевки и цевоводи од 
нерѓосувачки челик за транспорт 
на етилен, полиетилен и катализа-
тори под притисок од 2000 и повеќе 
атмосфери (цевки атестирани на 
притисоци од 2800 до 3300 атмо-
сфери) 5 

84.10/2 Ротациони пимпи 
Ех. 
— Запчести ротациони пумпи за 

транспорт на растопен полиети-
лен 5 

— Запчести, ротациони пумпи за 
систем на сигурносни вентили за 
притисоци над 700 атмосфери 5 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи за тран-

спорт на врела вода, температу-. 
ра над 140 С 5 

— Центрифугални пумпи за тран-
спорт на течен етилен, темпера-
тура минус 104 С 5 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Специјални клипни пумпи за бр-
знување на катализатори во реак-
тори за полимеризација на пoлиe-
тилен, под притисок од над 500 ат-
мосфери 5 

84.19/8 

84.59/2К 

Царинска 
стапка 

84.61/1 

Машини и уреди за разладување 
материјали 
Ех. 
— Цевни изменувачи на топлина 

за разладување на смеска на 
полиетилен и етилен 5 

— Цевни изменувачи на топлина 
за разладување на етилен со 
притисок од 200 атмосфери 5 

— Цевни изменувачи на топлина 
за загревање на течен етилен со 
температура од минус 104 С 5 

Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Автоматски машини за дозирање 
и пакување на гранули на поли-
етилен 5 

Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Мешалки на реактор за поли-

меризација на етилен 5 
Уреди за сечење на полиетилен-
ска маса (полимеризати) во гра-
нули, 5 

— Екструдерски линии за добива-
ње гранули на полиетилен 5 

— Уреди за одржување на одреден 
притисок на вода за разладува-
ње на смеса на полиетилен и 
етилен 5 

Автоматски славиш!, вентили и сл. 
Ех. 
— Специјални автоматски вентили 

за притисоци над 1.500 атмос-
фери ' 5 

— Сигурносни вентили за прити-
соци над 700 атмосфери 5 

Други славини, вентили и сл. 
Ех. 
— Специјални вентили за прити-

соци над 1.500 атмосфери 5 
— Специјални вентили за ниски 

температури (Сса минус 100 С), 
изработени од нерѓосувачки че-
лик 5 

85.01/1а-2вв Други генератори и мотори тежина 
над 100 кг до 1000 кг парче 
Ех. 
Специјални електромотори за ре-
актори за полимеризација на по-
лиетилен 5 

87.02/36 Ладилници и возила со изолација 
Ех. 
Возила со специјална изолација за 
транспорт на течен етилен темпе-
ратура минус 104 С 5 

87.02/Зг Камиони-теглачи 
Ех. 
Камиони-теглачи за влечење на 
полуприколки — цистерни, за 
транспорт на течен етилен темпе-

' ратура минус 104 С 5 

87.14/2 Приколки со контејнери за цемент, 
вино како и ладилници итн. 
Ех. 

- Полуприколки — цистерни за 
транспорт на течен етилен темпе-
ратура минус 104 С 5 

84.61/2 
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90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
или други променливост на теч-
ности или гасови 
Ех. 
— Пнеуматски поставувачи 5 
— Пнеуматски индикатори на бр-

зина 5 
— Манометри за притисоци над 

300 атмосфери со придушувачи 5 
— Пнеуматски регулатори на бр-

зината на компресори 5 

90 2^/26 Справи за мерење на потрошувач-
ката или производството на теч- -
пости 
Ех. 
Справи за мерење на потрошувач-
ката или производството на теч-
ности, оез^и водомери до 2 цола 5 

90.28 Електрични и електронски инст-
рументи и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автомат-
ска контрола 
Ех. 
— Електронски дигитални индиА 

катери на температурата за 
реактори за полимеризација на 
полиетилен .5 

— Електронски пишувачи на тем-
пературата за реактори за по-
лимеризација на полиетилен 5 

— Електронски потенциометриски 
индикатори на температурата 
за реактори за полимеризација 
на полиетилен 5 

— Електронски дигитални инди-
катори на притисокот за реак-
тори за полимеризација на по-
лиетилен 5 

— Електронски индикатори на 
притисокот со давач на прити-
сок во мостниот спој, за реак-
тори за полимеризација на по-
лиетилен 5 

— Термостат и пресостати за ав-
томатско активирање на аларм 
и блокада 5 

— Електронски регулатори на 
температурата со пишувач за 
полиетилен во разладувач 5 

— Електронски пишувачи на- ни-
вото и притисокот во сепара-
тори 5 

— Електронски детектори на ни-
вото со пнеуматски излез во 
самосигурносна изработка за 
екструзиони спремници со це-
нер бариери 5 

— Галванометриски индикатори на 
температурата со придушувачи 
на вибрацијата за компресори 5 

— Електронски потенциометриски 
индикатори на температурата 
во сигурносна изработка за ком-
пресори 5 

— Процесни хроматографи на ети-
лен А 5 

— Анализатори на траги на кис-
лород во етилен 5 

— Анализатори на густината на 
течен полиетилен 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р п. бр. 115 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за извонредни заслуги и 
покажана храброст на бродските екипажи при раз-
минирањето на Јадранското Море во војната и по 
ослободувањето, како и за изразити заслуги на вое-
но-стручното оспособување и морално-политичко-
то воспитување на морнарите и старешините 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

16. Флотила на миноловци; 
, по повод 25-годишнината на формирањето, за 

особени успеси во воено-стручното оспособување на 
морнарите и старешините, за видни резултати во 
нивното морално-политичко воспитување, за посеб-
ни успеси во организираната соработка со единиците 
на TO, како и за изразити придонеси и резултати во 
извршувањето на хумани задачи при спасувањето 
на човечки животи на морето и на островите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

11. Мешовитиот дивизион на торпедни чамци и 
моторни топовници; 

за изразити успеси во воено-стручното обучува-
ње на морнарите и старешиискиот кадар на ВМ, за 
видни резултати во нивното морагчно-политичко вос-
питување, како и за посебен придонес за попула-
ризација на ВМ и на нашите оружени сили во 
странство 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Ш / Б „Галеб"; 
за особени заслуги здобиени во борбата против 

непријателот на Јадран а за ослободувањето на на-
шата земја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Воениот патролен чамец „Пионир". 
Бр. 89 

25 август 1972 година 
Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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260. 

261. 

262. 

263. 

264. 

265. 

266. 

267. 

С О Д Р Ж И Н А: 
Страна 

Одлука за примена на бенефицирани ца-
рински стапки за специфичната опрема 
на некои групации на стопанството, за 
која пријавата за склучената работа на 
увоз на стоки и е поднесена на надлежна-
та банка до 31 декември 1972 година, а у-
возот ќе се изврши до 30 септември 1973 
година - — - — — — — — — 605 

Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичните делови за големи 
морски бродски мотори со внатрешно со-
горување — — — — — — — — 606 

Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на авиони за потребите на стопан-
ската авијација во 1973 година - — — 607 

Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за 
електролитичкото производство на хлор и 
натриум-хидроксид — - - — — — 607 

Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема што се ко-
ристи во заштитните работилници за про-
фесионална рехабилитација на инвалиди 

Решение за ослободувале од плаќање ца-
рина на специфичната опрема што се уве-
зува за потребите на безбедноста на воз-
душната пловидба - — — 

269. 

270. 

271. 

608 

- - 610 

Решение за ослободување од плаќање ца-
рини на суровини и репродукциони ма-
теријали за 1973 година — - — — 611 

Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во рудниците на жива и 
во производството на жива — — — 612 

\ 

Решение за царинскиот контингент за 
увоз на стоки според Листата „Д" на до-
полнителниот протокол кон спогодбата за^ 
локална размена помеѓу пограничните зо-
ни Буе, Копер, Сежана, Нова Горица и 
Трст - - - - - - - - - 614 

Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во рудниците на боксит и 
во производството на аноди за електро-
лиза на алуминиум, на глиница и на алу-
миниум — — — — — — — — — 615 

Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во рудниците на олово и 
цинк и во производството на олово и 
цинк и на нивни придружни метали — 621 

Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
за производството ilB формални — — 625 

Решение за одредување пониски царин-
ски стапки за специфичната опрема за 
,производство на фенол-, меламин- и кар-
бамид-формалдехидни маси за пресува-
ње (дуропласт маси) — — — — — 

633 

- - - - 634 

Страна 
272. Решение за одредување на пониски ца-

рински стапки за специфичната опрема 
за производството на полистирол - — 626 

273. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната' опрема 
за производството на полиакрилони-
трилно влакно — - - - - - — 627 

274. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
за производството на полиестерски влак-
на — - - - — — - — 629 

275. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во шумарството — — 631 

276. Решение за одредување на пониска ца-
рински стапки за специфичната опрема 
за производството на цемент - - — 632 

277. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната 9према за 
производството на калиумови соединени-
ја - - - - - - - - - -

278. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за 
производството на винилхлорид моно-
мер - РУС во прав 

279. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
за производство на сулфурна киселина -

280. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
-што се користи во рудниците на јаглен и 
при облагородувањето на Јаглен - -

281. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
за производството на полиамидни влакна 

282. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на производи на 
црната металургија во 1973 година — 

283. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се увезува во рамките на Програмата 
за модернизација на југословенскиот те-
леграфски и телефонски сообраќај — 

284. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за 
производството на титан-диоксид — — 

285. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во рудниците на железна 
руда и во производството на кокс, желе-
зо, челик, челични производи и фероле-
гури - - - " 

635 

636 

640 

642 

643 

645 

- - - 646 

625 

286. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во рудниците на бакар 
и во производството на катоден бакар — 

287. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за 
производството на (калцинирана сода — 

288. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во експлоатацијата на 
нафта и природен гас — — — — — 

289. Решение за одредување пониски царин-
ски стапки за специфичната опрема за 
производство на полиетилен — — — — 

Одликувања - — — — — — — — — 

652 

654 

655 

658 
659 

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


