
Петок, 3 мај 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 27 ГОД. XXXVII 

Цена на овој број е 36 динари, Аконв 
тацијата на претплатата за 1981 год. 
изнесува 800 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена - Редакција: Улица 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. 
- Телефони: централа 650-155; Уред-
ниците (551-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

252. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77 и 1-7/78), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ 5 бр. 35/78, 25/79, 54/79, 34/80. 41/80, 61/80, 66/80, 67/80, 8/81, 17/81 и 20/81) во Списокот на стоките 
за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на таа одлука, се вршат следните 
измени и тоа: 

1) во колона 3 досегашната форма на извоз се заменува со нова форма на извоз во следните 
тарифни броеви: 

„Тарифен 
број 

Наименување на стоките, 

Пора/теш-
ната кра- Се замену-
тенка за ва со кра-

стоковнИ" тенката за 
от режим" стоковниот 
на изво- режим на 

зот извозот 

01.01 Коњи, магариња, маски и мулиња, живи: 
1) Коњи: 

в) за приплод: 
1) пастуви ЛБ Д 
2) кобили ЛБ Д 
3) ждребиња ЛБ Д 

г) подмладок Д 
д) други ' ЛБ Д 

01.02 Говеда, живи, вклучувајќи ги и биволите: 

1) Животни од- благородна раса за приплод: 
в) јуниља (машки и женски) ЛБ Д 

2) Друго: 
а) бикови Д л в 

б) волови Д л в 

в) крави Д л в 

01.03 Свињи, живи: 
2) За колење: 

а) месести ' Д л в 

б) масни Д л ѕ 

, 3) Прасиња: 
а) за приплод Д 
б) друт ' Д 
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07.01 Зеленчук, свеж или разладен: 
1) Компир Д ЛБ 

11.02 Јарма и гриз од жига; други обработени зрна од жита (на пр.: ва лани, во 
лушпи, полирани, лерлирани или гмечена но понатаму ^приготвени), ос-
вен оризот од тар. број 10.06, никлуци од жи^а, цели/ валани, во лушпи 
или мелени: 

2) Јарма. гриз и пелети (освен пчехзица): 
б) гриз: 

1) од пченка Д ЛБ 

3) Други обработени зрна од жита (на пр,' вала ни, во лушпи, полирани, 
перлирани или гмечени но понатаму неприготвени); никулци од жита, 
цели; валани во лушпи или мелени -
в) никулии од пченка Д ЛБ 

12.01 Маслодајно семе и плодови, цели или кршени: 
4) Соја во зрно Д ЛБ 
5) Ленено семе Д ЛБ 
6) Памуково семе 1 Д ЛБ 
Ђ Рицинусово семе Д ЛБ 
9) Семе од сусам Д . ЛБ 

11) Друго: -
б) семе од афион Д ЈГБ 
д) соме од тиква Д ' ЛБ 
т)л семе од синап Д ЛБ 

е) голушки од грозје Д ЛБ 
ж) друго Д ЛБ 

12.06 Жмељ и лупулин: 
1) Хмељ ЛБ Д 

15.07 Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафиниран^ 
1) Соине: 

б) рафинира но ЛБ Д 
2) Памуково: 

а) сурово Д Л В 
3) Од кикиритки: 

а) сурово Д ЛВ 

4) Маслиново' 

б) рафинирано ЛБ Д 
6) Масло од репка, од маслодајна репка, или од синап: 

а) од репка и маслодајна репка: 
2) рафинирано ЛВ Д ' 

б) од синап: 
1) сурово Д ЛВ 

12) Сусамово: 
а) сурово Д ЛВ 

13) Други: 
а) сурови: 

2) други - Д - Ш 
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23.01 Брашно и прав од месо, други кланични отпадоци за јадење, риби, черуп-
кари или мекотелци, неподобни за човечка исхрана; џимиринки: 
1) Брашно и прав од месо или од други кланични производи, неподобни за 

човечка исхрана; џимиринки Д Л В 
2) Брашно и прав од риби, черупкари или мекотелци, неподобни за човечка 

исхрана Д Ј1Б 

23.04 Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла, освен ' 
талог: -
2) Од кикиритки (арашид) Д ЛБ 
3) Од семе на памук Д Ј1Б 
4) Од ленено семе . Д ЛБ 
6) Од палмов орев или Јатка Д ЛБ 
7) Од кокосов орев (кипра) Д 1Б 

23.07 Засладена добиточна храна; други препарати што се употребуваат за по-
исхрана на животни: 

1) Добиточна храна, со меласа, џибра од меласа и сл. Д ЛБ 

26.01 Руди од метали и кон цент рати и пржени пирити од железо: 
7) Руди и концентрат!! од олово: 

б) концентрати ' ЛБ Д 
8) Руди и концентрат од цинк: 

б) концентрати . ЛБ Д 

10) Руди и концентраот од манган, вклучувајќи и манганоносни руди и 
концентрати од железо, со-20% или повеќе тежински проценти манган: 
а)' над 28% манган ЛБ Д -

27.01 Камен јаглен; брикети, ова л и и слични форми на цврсти горива произве-
дени од камен јаглен: 
2) Друг камен јаглен, во прав или не, неагломериран: 

б) друг: 
1) за добивање гас . ЛБ Д 
3) други ЛБ Д 

3) Брикети, ова ли и слични видови горива произведени од камен јаглен ЛБ Д 

27.02 Мрк јаглен и лигнит, агломериран или неагломерираи: 
1) Мрк јаглен и лигнит во прав' или не, но неагломериран: 

а) атрк јаглен ЛБ - Д 
б) лигнит ЛБ Д 

2) Агломериран мрк јаглен и лигнит Л В Д 

27.10 Масла од нафта и масла добиени од битумепозни минерали, освен сурови: 
производи неспоменати ниту опфатени во други тарифни броеви на оваа 

глава односно оваа тарифа, што содржат не помалку од 700/о по тежина, 
масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако тие масла 
се нивни основни состојки' 
4) Керозин, вклучувајќи и млазно гориво од' керозински тип: 

а) керозин за осветление (петролеј) Д ЛБ 
8) Масла за подмачкување, други тешки масла и препарати: 

в) цилинлерски масла - Д ЛБ 
г) гурбински масла , Д ЛБ 
д) авио-масна Д - ЛБ 

27.11 Нафтени тасови и други гасовити јагленоводороди: 
2) Гасовити јагленосодороди преведени во течела состојба, освен пропан и 

бутан - Д 
Нафтени гасови и други гасови јагленоаздороди во гасовита состојба - Д ЛВ 
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27.14 Битумен од нафта, петрол-кокс и други остатоци од нафта или од масла 
„ добиени од битуменозни минерали: 

' 2) Друго: 
а) битумен 
б) друго 

40.04 Отпадоци и отсечоци од мека гума; парчиња од мека гума, погодни само 
за регенерација на гума; прав добиен од отпадоци и од парчиња од мека 
гума: 
2) Отпадоци од прав од гума 
3) Друго 

44.01 Огревно дрво во облици, цепеници, гранки или во снопови; отпадоци од 
дрво, вклучувајќи и струганица: 
1) Огревно дрво во облици, цепеници, гранки или во снопови 
2) Отпадоци од дрво, вклучувајќи и струганици 

44.03 Дрво необработено со симната кора или со кора, или само искастрено: 
1) Целулозно дрво (дрво за производство на целулоза): 

б) од широколисници: 
1) буково 
2) друго 

77.01 Магнезиум суров: отпадоци (исклучувајќи еортирани струганици по голе-
мина) и остатоци (одломхш, отсечоци и сл.), од магнезиум: 
1) Отпадоци и остатоци од магнезиум 

Д 
Д 

Л^ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

Д 
д 

д 
д 

д 
д 

Д; 

2) во колона 4 досегашната форма на увоз С4Ѕ заменува со нова форма на увоз во следните та-
рифни броеви: 

Тарифен 
број ' 

Наименување на стоките 

Поранеш-
ната кра-
тенка за 

стоковни-
от режим 
на увозот 

Се замену-
ва со кра-
тенката за 
стоковниот 
режим на 

увозот 
1 4 

02.01 Месо и други кланични производи за јадење од животните од тар. број 
01.01 до 01.04 заклучно, свежи, разладени или смрзнати: 
1) Месо говедско с̂о коска: 

а) телешко: 
2) друго РК 

в) бивол еко РК 
02.02 Заклана живина и други кланични производи од живина за јадење (освен 

џигерот), свежи, разладени или смрзнати: 
5) Пајки заклани и месо РК 
6) Друго ^ РК 

02.06 Месо и други кланични производи за јадење (освен џигерот од живина), 
солени, во саламура, сушени или чадени: 
2) Друго: 

а) говедско РК 

03.01 Риби, свежи (живи или мртви), разладени или смрзнати: 
1) Риби, свежи (живи или мртви) или разладени (исклучувајќи филети): 

в) рибни џигер и икра РК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
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2) Риби, смрзнати -(исклучувајќи филети): 

в) рибни џигер и икра 

01.01 Млеко и павлака, свежи, сконцентрирани или незабажени: 
1) Млеко: 

а) свежо: 
2) овчо до 8% маснотија 
3) друго 

07.01 Зеленчук, свеж или разладен: 
4) Друго: 

г) 'рдоква, рен, целер, морков, зелена салата 
д) друго 

07.02 Зеленчук (варен или неварен), смрзнат: 
4) Друго 

08 03 Бобичесто овошје, свежо: 
1) Јаготки 

08.11 Овошје привремено конзервирано (со сулфурдиоксид, во саламура, во сул-
ф у р н а на вода, или во други раствори за конзервирање), но непогодно за 
непосредна потрошувачка во таква состојба: 
12) Праски 

10.01 Пченица и напил ица (мешана пченица и 'рж): 
2) Друго: 

б) наполица 

11.02 Јарма и гриз од жита; други обработени зрна од жита (на пр., валанм, во 
лушпи, полирани, полирани или гмечени, но понатаму ^приготвени), 
освен оризот од тар. број 10 08, никулци од жита, цели, салини,, во лушпи 
или мелени: 
1) Јарма, гриз и пелети од пченица: 

а) јарма 

12.06 Хмељ и лупулин: 
2) Лупулин 

15.01 Маст, друга маснотија од свињи и живииска маст, пресуваЕга, топена или 
издвоена со помош на растворувач^: 
3) Друга 4 

15.07 Растителни масла, точак, и цврсти, сурови, пречистени или рафинира ни: 
2) Памукоро: 

а) сурово 
б) рафинирано 

3) од кикиритки: 
с 

а) сурово -
б) рафинирано 

6) Масло од репка, од маслодајна репка, или од синап: 
б) од синап: 

1) сурово 

16.02 Други преработки и конзерви од месо или од други к панични производи за 
јадење: 
1) Конзерви од месо: 

д) од дивеч 

РК 

РК 
Р К 

Р к 
Р к 

РК 

ЛБ 

лп 

л в 

РК 

РК 

РК 

РК 
РК 

РК 
РК 

РК 

РК 

ЛБ 

л в 
ЛБ 

ЛВ 
л в 

ЛБ 

РК 

РК 

РК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛВ 
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16.03 Екстракти и сокови од месо; екстракти од риба: 
1) Екстракт: 

а) од месо 

18.06 Чоколада и други производи за храна што содржат какао: 
3) Друго 

20.02 Зеленчук подготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет, или 
оцетна киселина: 
1) Маслинки за јадење 
4) Шпаргли 

21.02 Екстракти, есенции или концентрат од кафе, чај, или мате-чај и про-изводи 
врз база на тие екстракти, есенции или коцентрати; цикзрија пржена и 
други пржени замени на кафе и екстракти, есенции и нивни концентрати: 
1) Екстракти, есенции или концентрат од кафе и производи врз база на 

тие екстракти, есенции, или концентрат^, цикорија пржена и други 
пржени замени на кафе и екстракти, есенции и нивни концентрат: 

а) екстракти, есенции или концентрати од кафе и производи врз база 
на тие екстракти есенции или концентрати 

61 цикорија пржена и други пржени замени на кафе и екстракти, есен-
ции и нивни концентрат 

23.02 Трици и други остатоци од прелевање, мелење или друга преработка на 
жита или на мешунести растенија: 
1) Од пченка или ориз 
2) Од други жита 

23.07 Засладена добиточна храна; други препарати што се употребуваат за 
исхрана на животни: ( 

1) Добитчна храна со меласа, џибра од меласа и сл. 
2) Комплетна храна, збогатена со јаглеродни хидрати, витамини, минерали 

и сл.: 
б) со зголемено количество на една состојка: 

1) врз база на фосфат 
2) друга-

4) Друго 

25.01 Сол (вклучувајќи и камена сол, морска сол и сол за јадење), чист ватриум-
хлорид; раствори од соли во вода; морска вода: 
2) Сол денатурирана 

25 07 Глина (каолин, бентонит итн.), освен експандирана глина од тар. број 68.07, 
андалузит, цијакит, силиманит, печен или непечен, мулит; шамот и динас-
-земји: 
3) Глина за обезбојување: 

а) бентонит 

25.15 Мермер, травертин, екозин и други варовнички камења за споменици и 
градежен камен со ечеви дна специфична тежина 2,5 или повеќе и алабас-
тер, вклучувајќи и таков камен кој не е натаму обработуван, освен грубо 
цепен, грубо учетворен или учетворен со бичење: 
1) Мермер 

25.16 Гранит, порфир, базалт, песочар и други камења за споменици и градежи, 
вклучувајќи и таков камен кој не е натаму обработуван, освен грубо цепен, 
грубо учетворен или учетворен со бичење: 

1) Гранит 

РК 

РК 

РК 
РК 

РК 

РК 

ЛБ 
ЛБ 

РК 

РК 
РК 
РК 

РК 

РК 

Р к 

РК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

РК 
РК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
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25.18 Доломит, печен или непечен, вклучувајќи и натаму необработуван, освен 
грубо цепен, грубо учетворен или учетворен со бичење; агломериран доло-
мит (вклучувајќи и тардоломит): 

1) Суров РК ЛБ 

25.20 Гипс; анхидрид; печен гипс и малтер врз база на калциум сулфат, бојосан 
или небојосан, освен гипс специјално подготвен за забарство: 
1) Гипс и анхидрид на гипс: 

а) суров РК ЛБ 
б) печен РК ЛБ 

2) Друг РК ЛБ 

25.22 Вар негасена, вар гасена и хидраулична вар, освен калциум оксид и хидро- " 
ксид: 

1) Негасена РК ЛВ 
2) Хидратирана 1 РК ЛБ 
3) Хидраулична РК ЛБ 
4) Друга РК ЛБ 

25.23 Портланд-цемент, топен цемент (алуминиумон цемент) цемент од згура, 
суперсулфатен цемент и слични хидраулични цемент, бојосани или небо-
јосаии, или во облик на клинкер: 
1) Портланд-цемент: 

а) обичен РК ЛБ 
6) бел и бојосан РК ЛБ . 
в) со додатоци РК ЛБ 
г) металуршки РК ЛБ 
д) пуцолански РК ЛБ 

2) Алуминатен РК ЛБ 
3) Клинкер РК ЛБ 
4) Друго РК ЛБ 

25.24 Азбест: 
1) Азбестно влакно: 

а) долговлакнесто I, II, III и IV класа РК , ЛБ 
б) друго РК ЛБ 

2) Азбестно брашно РК ЛБ 
3) Друго РК ЛБ 

27.01 Камен јаглен; брикети, овали и слични форми на цврсти горива произве-
дени од камен јаглен: 
2) Друг камен јаглен, во прав или не, неагломериран: 

6) друг: 
1) за добивање гас РК ЛЕ 

27.07 Масла и други производи добиени со дестилација на катран од камен јаг-
лен при висока температура; слични производи како што се дефинирани 
во точка 2 од забелешките кон оваа глава: 

4) Друго: 
б) нафталин (суров)' РК л в 

27.10 Масла од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; 
производи неспоменати ниту опфатени во други атирифни броеви од оваа 
глава односно оваа тарифа, што содржат не помалку од 700/о по тежина, 
масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако тие мас-
ла се нивни основни состојки: 
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27.11 

27.11 
27.14 

28.04 

4) Керозин, вклучувајќи млазно гориво од керозински тип: 
а) керозин за осветлување (петролеј) Д ЛБ 

8) Масла за подмачкување, други тешки масла и препарати: 
в) цилиндерски масла Д ЛБ 
г) турбински масла Д - Л В 
д) авио-масла Д ЛБ 

Нафтени гасови задруги гасовити јагленоводороди во гасовита состојба: 
2) Гасовити јагленоводороди преведени во течна состојба, освен пропан и бутан Д ЛБ 
Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди во гасовита состојба: Д ЛБ 

Битумен од нафта, петрол-кокс и други остатоци од нафта или од масла до-
биени од битуменозни минерали: 
1) Петрол-кокс Д ЛБ 

2) Друго: 
а) битумен 'Д ЛБ 

б) дру-го Д ЛБ 
Водород: благородни (инертен) гасови и други неметали: 
2) Селен, телур, фосфор, арсен, силициум и бор: 

а) силициум: " РК ЛВ 
2) друг 

Хлороводородна и хлорсулфонска - киселина: 
1) X л орово д сродна (солна) киселина РК ЛВ 
Сулфурна киселина; олеум: 
1) Сулфурна киселина РК Л В 
Фосфорпснтокспд и фосфорна киселина (агета — орто - и пиро - ) : 
2) Фосфорна киселина: 

б) орто-: 
1) пречистена (над 85%) РК ЛВ 
2) кепречистена (до 85%) РК ЛВ 

в) пиро- РК " ЛБ 
Бор оксид и борна киселина: ' 
2) Борна киселина 'РК ЛВ 
Амонијак, безводен или во воден раствор: 
1) Во раствор РК ЛБ 
2) Други РК ЛБ 

28.17 Натриум хидроксид (каустична сода); калиум хидроксид (калиумова каус-
тична сода); пероксиди на натриум и калиум: 
1) Натриум хидроксид (каустична сода) во цврста состојба: 

а) произведен по електролитски пат: 
2) лушпи ' РК ЛВ 
3) гранули РК Л В 

б) други: 
1) блокови РК ЛБ 
2) лушпи РК ЛВ 
3) гранули РК ЛВ 

2) Натриум хидроксид во Боден раствор: 
б) Дру.ги РК Л В 

28.06 

28.08 

28.10 

28.12 

28.16 
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3) Калиум хидроксид (калиумова каустична сода); пероксиди на натриум 
и калиум: 

-а) калиум хидроксид РК Ј1Б 

28.19 Цинк оксид и цинк пероксид: 4 1 

1) цинк оксид (цинково белило): 
б) други РК ' ЛБ 

25 Оксиди на титан РК ЛБ 
28.27 Оксиди на олово; миниум и глеѓ (жолто олово): 

1) Миниум РК ЛБ 

28.31 Хипохлорити; комерцијален калциум хипохлорит; хлорити; хипобромити: 
2) Хипохлорити на: 

в) калциум РК ЛВ 

28.32 - Хлорати и перхлорати: бромати и пербромати; јодати и перјодати: 
1) Хлорати на: ^ 

б) натриум - РК ЛВ 

28.40 Фосфати, хипофосфити и фосфати: 
3) Фосфати на: 

г) калциум: 
1) дикалциум фосфат за добиточна храна РК ЛВ 

28.42 Карбонати и перкарбонати, комерцијален амониум карбонат кој содржи . 
амониум карбонат: 
2) Друго: 

а) карбонати на: 
3) -калиум РК ЛВ 

28.46 Берати и перборати: 
2) Перборати на: 

б) калциум РК Л В 
в) калиум РК Л В 
г) други РК л в 

28 47 Соли на метални киселини (на пр. хромати, перманганати, станати): 

1) Хромати на: 
а) натриумбихромат РК ЛВ 

28.54 Водород пероксид (вклучувајќи водород пероксид во цврста состојба) РК ЛВ 

28.56 Карбиди хемиски определени или не: 
1) Калциум карбид 

29.01 Јагленоводороди: 
11) Други циклични јагленоводороди: 

а) нафталин 

29.02 Халогени деривати на јаглеиоводороди: 
2) Трихлоретилен 
3) Тетрахлоретилен 

29.04 Ациклични алкохоли, нивни халогени, еулфо-нитро- и нгстрозо- деривати: 
1) Метил алкохол (мета вол) РК Л В 

РК ЛБ 

РК ј л в 

РК л в 
РК ; ЛБ 
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29.06 Феноли и фенол-алкохоли: 
1) Феиол (хидроксибензол и негови солиЈ 

29.13 Кетони кетон-алкохоли, -кетон-фено ли, кетон-алдехиди, хтшони, хинон-
-алкохоли, хинон-феноли, хинон-алдехиди и други кетони и хинони со 
прости или комплексни кислородни функции и нивни халогени, сулфо-, 
нитро- и нитрсзз- деривати: 
1) Ацетон 

29.14 Монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и 
перкиселини и нивни халогени, сулфо- нитро- и нитрозо-деривати: 
1) Оцетна киселина и нејзинр! соли 
4) Друго: 

а) монохлор оцетна киселина 

29.15 Поликарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и 
перкиселини: нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
2) Анхидрид на фтална киселина 
3) Диоктил ортофталати: 

а) диоктилфталат 
5) Друго: 

в) дибутилфталат 

29.31 Органски тио-соединенија: 
1) Ксантати: 

а) за флотација на руди 
- - 4) Тиурам сулфиди: 

а) тетраетилтиурамидисулфид (тетидис) 

31.02 Азотни ѓубриња, минерални или хемиски: 
2) Амониумкитрат: 

а) со содржина на ,амониумнитрат најмалку 99% и повеќе: 
1) кристален 1 

2) други 
б) со содржина на амониумнитрат под 99%: 

1) кристален 
2) гранулиран 
3) друг 

3) Амониумсулфонитрат 
4) Амониумсулфат 
5) Калциумнитрат кој содржи најмногу 16% азот по тежина; калциумнит-

рат, магнезиумнитрат 
8) Други: 

б) амонијачен раствор на амониум нитрат или уреа 

31.03 Фосфорни ѓубриња, минерални или хемиски: 
1) Базна згура 
3) Други: 

в) сурови фосфати 

81.04 Калимуови ѓубриња, минерални или хемиски: 
1) Соли на калиум, природни сурови 
2) Калиумхлорид 
3) Калиумсулфат кој содржи најмногу 52% КгО по тежина 
4) Други 

РК ЛБ 

РК 

РК 

РК 

РК 

РК 

РК 

РК 

РК 

РК 
РК 

РК 
РК 
РК 
РК 
РК 

РК 

РК 

РК 

РК 

РК 
РК 
РК 
РК 

. ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛВ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛВ 
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л в 

л в 
л в 
ЛВ 
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32.07 Други материи за бојосување; неоргански производи што се употребуваат! 
како луминофори: 

3) Врз база на цинк сулфид: 

а) литопон 

- 4) Врз база на титан диоксид 

32.10 Бои за уметничко сликарство, за настава или за фирмописци; бои за ни-
јансирање, бои за разонода и сл. во таблети, туби, во теглички во шиши-
ња, во чиничиња и слични форми или пакувања; бои во сетови со или без 
четки, палета или друг прибор: 

1) Темпери и водени бои 

2) Маслени бои 

3) Друго 

35.01 Казеин, казеинати и други ка зец неки деривати; лепило од казеин: 

1) Казеин 

2) друго 

37.01 Фотографски плочи и план филмови, осетливи на светлост, не е кспо нахра-
ни, од кои и да е материјал, освен од хартија картон или ткаен,ина: 

2) План-филм: 

а) рендгенски 

б) забарски 

37.02 Филмови во ролна, осетливи на светлост, неекспонирани, перфорирани или 
неперфорирани: 
2) Подготвени за продажба на мало: 

а) црно-бел негатив и позитив 

б) колор: 

1) негатив 

3) дијапозитив 

37.03 Хартија, картон и ткаенини, осетливи на светлост, неекспонирани или екс-
понираат но неразвиени: 
1) Хартија: 

а) црно-бела 

б) колор: 

2) друга 

38.07 Терпентинско масло (смолпо, дрвно и сулфатно) и други терпентински рас-
творува чи добиени со дестилација или со друга постапка од дрво на игло-
лисници; суров дипентен; сулфитен терпентсш; борови масла (освен боро-
во масло сиромашно со терпинеол): ^ 
1) Терпентинско масло 

38.08 Колофониум и смолни киселини и нивни деривати, освен смолни естри од 
тар. број 39.05; пинолин и колофодиумски масла: 
1) Колофониум и смоли киселини 
2) Деривати на колофокиум и на смолнн киселини: 

а) резинати 
б) колофониум полимеризиран и оксидиран 

4) друго 

РК 
РК 
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д к 
д к 

РК 
РК 

д 
д 

д к 

д к 
д к 

д к 

д к 

Р К 

Р К 

РК 
РК 
РК 

31Б 
л в 

л в 

ЛБ 
л в 

Л Б 

л в 

л в 

ЛВ 

л в 

ЛВ 
лв 

л в 

л в 

л в 

л в 

л в 

ЛБ 
ЛБ 



Страна 656 -т ,Б^о ј 2? СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 мај 1981 

38.19 Хемиски производи и препарати на хемиската и на сродни индустрии (вклу-
чувајќи ги и оние кои се состојат од мешаница на природни производи), 
неспоменати и неопфатени во други тарифни броеви; остатоци при произ-
водството на производи на хемиската и на сродни индустрии, неспоменати 
и неопфатени во други тарифни броеви: 
3) Друго: 

и) електроди^ антрацитни маси со сврзно средство РК ЛБ 
39.01 Производи на кондензација, поликондензација и полиадиција, подифи-

цирани или- ^модифицирани, полимеризирани, линеарни или нелинеари,и 
(на пр. фенопласти, аминопласти, алкиди, полиалилни естри и други не-
заситен^! полиестри, силикони): 
2) Фенопласти во примарни форми РК ЛБ 
3) Фенопласти во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти РК ЛБ 
4) Фенопласти во други форми, вклучувајќи и отпадоци, одломки и исе-

чоци РК ЛВ 

5) Аминопласти во примарни форми: 
а) легшла РК ЛБ 
б) друго РК ЛБ 

6) Аминопласти во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти: 
а) декоративни ламинати РК ЛБ 

8) Алкиди и други полиестри, во примарни форми: 
б) полиестри: 

1) заситени: 
а) во прав и во гранулат РК ЛБ 
б) други Р К ЛБ 

2) незаситен^: 
а) во прав и во гранулат РК ЛБ 
б) други РК ЛБ 

9) Алкиди и други пол,иестри во форма на плочи, листови, филмови, фо-
лии и ленти: 

а) само лепл.иви ДК Л В 

39.02' Производи на шшшеризација и кополимеризација (на др., полиетилен, по-
литетрахалоетилени, полиизобутилен, полистирол, поливинил хлорид, по-
ливинил ацетат, поливинил хлорацетат и други поливинилни, полиакрил-
ии и полиметакрилни деривати, кумарон-инден смоли цтн.): 
4) Полиетилен во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти: 

а) самолешшви ДЖ ЛВ 
б) други РК ЛБ 

5) Полиетилен во форма на отпадоци, одломки и отсечоци РК ЛБ 
7) Полипропилен во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти: 

а) самолепливи ДК ЛВ 
9) Полистирол и негови копелимери во примарни форми: 

а) полистирол и кополимери над 50 % етирол РК ! ЛВ 
б) кополимери со помалку од 50 % стирол РК ЛБ 

16) Поливинил хлорид во форма на плочи, листови, ленти, филмови и фо-
лии (освен оние од точка 15 на овој тарифен број): 
а) самолепливи ДК ЛВ 

б) друго РК ЛБ 
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17) Поливинил хлорид во форма на отпадоци, одломки и отсечоци РК 
18) Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во примарни форми " РК 
19) Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на монофили, 

безрабии цевки, прачки, стапови и профилирани форми РК 
20) Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на плочи, пло-

чки или ленти, видови што се употребуваат за покривање подови РК 
21) Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на плочи, лис-

тови, ленти, филмови и фолии (освен оние од точка 20 на овој тар. 
број) РК 

22) Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на отпадоци, 
одломки и отсечоци РК 

39.03 Регенерира на целулоза; целулозен нитрат, целулозен ацетат и други це-" 
лулозни естри, целулозна егри и други хемиски деривати на целулоза, 
пластифицирани или непластифицирани (на пр., кол од иу ми, целулоид);" 
вулканфибер: 
0) Други хемиски деривати на целулоза, негхластифицирани: 

а) карбокои-метил целулоза 

40.04 Отпадоци и отсечоци од мека гума; парчиња од мека гума, погодни само 
за регенерација на гума; прав добиен од отпадоци и од парчиња од мека 
гума: 
1) Стари гумени предмети 

40.08 Плочи, листови, ленти, прачки и профили од нестврднат вулканизиран 
каучук (мека гума): 
1) Плочи, листови и ленти: 

б) од филц со помалку од 50 8/о текстил 
в) друго: 

1) за ѓонови в 
2) друго 

41.02 Штавени говедски кожи (вклучувајќи и кожа од биволи) и кожи од копи-
тари, освен штавена кожа од тар. бр 41 06 и 41.08: 
1) "Телешки кожи: 

б) довршени за изработка на производи од кожа: 
1) небрусени, мазни ДК 
2) брусени, мазни ДК 
3) пресувани ДК 

2) Други кожи: 
б) говедски, јупешки, коњски, магарешки, довршени, за изработка на 

производи од кожа: 
1) небрусени, мазни ДК 
2) брусени, мазни ДК! 
3) пресувани ДК 
4) говедски, тонски Д ^ 
5) кожи за ремени Д ^ 
6) говедски кожи, други ДК 
7) други кожи, довршени, за изработка на производи од кожа ДК 

в) други кожи: 
2) други кожи, довршени, за изработка на производи од кожа ДК 

41.03 Штавена овчи и јагнешки кожи освен кожите од тар. бр. 41.06 и 41.08: 
1) Овчи кожи: 

б) довршени, за изработка на производи од кожа ДК 
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2) Јагнешка кожи: 
б) довршени, за изработка на производи од кожа ДК 

41.04 Штавени козји и јарешка кожи, освен кожите од тар. бр. 41.06 и 41,08: 
1) Козји кожи: 

б) довршени, за изработка на производи од кожа . ДК 
2) Јарешка кожи: 

б) довршени, за израбо-тка на производи ед кожа ДК 

41.05 Штавени кожи од други животни, освен од тар, бр. 41,06 и 41.08: 
1) Свињски кожи: 

б) свињски, довршени, за изработка на производи од кожа Д К 

41.08 Лакирани кожи и имлтаиии на лакирани кожи; ^детализирани кожи: 
1) Телешки кожи: 

а) лакирани ДК 
б) имитации на лакирана кожа ДК 
в) металнзирани - ДК 

2) Овчи и козји кожи: 
а) лакирани ДК 
б) им ита дин на лакирана кожа " ДК 
в) метализмрани ДК 

3) Коњски кожи: 
а) лакирЅни ДК 
б) иммтации на лакирана кожа - ДК 
в) метализирани ДК 

4) Други кожи: 
а) лакира ни ДК 
б) имитации на лакирана кожа ДК 
в) метализирани . ДК 

42.02 Предмети потребни за патување (на пр. трашеови, куфери за облека, ку-
тии за шапки, патни торби, раници), торби за купувачка, рачни торби, уче-

. нички торби, акт-чанти, портмонеа, ќееиња, тоалетни торби, торби за алатѕ 
ќесмња за тутун, футроли, етуи-кутии (на пр., за оружје, музички инстру-
менти, дурбини, накит, шишиња, јаки, обукви, четки) и слични контејне-
ри од кожа, од вештачка кожа, од вулканизира^ влакна, од вештачки 
пластични материјали во листови, од картон или од текстилни ткаенини: 

' 1) Рачни торби: 
а) од природна кожа ДК 
б) од пресувана и регенериран кожа ДХ 
в) од пластични материјали во листови и фолии ДК 
г) од вулканизира к и влакна, од картон и од ткаенина ДК 
д) од други материјали " ДК 

2) Патни торби и тоалетни торби: 
а) од природна кожа ДК 
б) од вештачка кожа " ДК 
в) од пластични материјали во листови и фолии . Д К 
г) од вулканизирани влакна, од картон и ткаенина ДК 
д) од други материјали ДК 
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3) Ученички и канцелариски торби: 

а) од природна кожа 
б) од вештачка кожа 
в) од пластични материјали во листови и фолии 
г) од вулканизирани влакна, од карто-н и од ткаенина 
д) од други материјали 

4) Друго: 
а) од природна кожа 
б) друго 

12.03 Предмети за облекување и прибор за облека од природи^ или вештачка 
кожа: 

1) Од природна кожа: 
а) облека 
б) нараквици 
в) друго 

2) Од вештачка кожа: 
а) облека 

б) нараквици 
в) друго 

43.03 Производи од крзно: 
1) Предмети за облекување: 

б) од просто крзно 
3) Галантериска производи: 

б) од просто крзно 

4) Други: 

б) од просто крзно 

43.04 Вештачко крзно и производи од вештачко крзно: 

2) Производи од вештачко крзно: 

а) предмети за облекување 

в) галантериска^ производи 

г) друго 

44.03 Дрво необработено со симната кора или со кора, или само искаетрено: 

1) Целулозно дрво (дрво за производство на целулоза); 

б) од широколисници: 

1) буково 

2) друго 

4) Друго: 
а) столбови за водови: 

1) импрегнирани 
2) неимпрегнирани 

44.11 Плочи влакнатици од дрво или од други растителни материјали, агломе-
рираии со природни или вештачки смоли или со други органски сврзни 
средства: 
1) Тврди плочи влакнатици 
2) Друга 
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44.15 Шпер-плочи, панел-плочи, слоевити плочи, плочи од летви и слично, лис-
товидно-слоевити дрвни производи (вклучувајќи и фурвирани п.аиел-пло-
чи и листови), интарзии и маркетерии од дрво: 
1) Шпер-плочи од листови од дрво РК 31Б' 
2) Панел-плочи, слоевити плочи, средници за панел-плочи и слични слое-

вити производи од дрво РК „ ЛБ 
3) Друго РК ЛБ 

44.18 Реконституирано дрво, добиено од шушки од дрво, од иверки, од стругани^ 
'ца, од дрвно брашно или од други дрвни отпадоци, агломерирано со природ-
ни или вештачки смоли или со други органски еврзии материи, во листо-
ви, блокови или слично: 
1) Плочи иверици: 

а) необлагородени 
б) облагородени 

2) Друго 
44.23 Градежно дрводелство и столарија (вклучувајќи монтажни градби и соста-

вени паркетни плочи): 
1) Дрвени куќи, бараки и делови 
2) Градежна столарија 
3) Друго: 

а) паркетни плочи, дабови 
б) паркетни плочи, букови 
в) паркетни плочи, други 
г) друго 

44.24 Производи за домаќинство од дрво 
44'.27 Стоечки ламби, трпезни ламби и други осветлувачки тела од дрво; пред-

мети на мебел од дрво што не се распоредуваат во глава 94 од оваа тари-
фа, ковчежиња, кутии за цигари, послужавници, чинии за овошје, орна-
менти и други украсни производи од дрво; кутии за прибор за јадење, за 
инструменти за цртање, за виолини и слични кутии од дрво; производи од 
дрво за лична употреба или за украсување што обично се носат во џеб, во 
чанта или при самиот себе; делови за напред наведените производи од дрво 

48.01 Хартија и картон (вклучувајќи и целулозна вата), во ролки или во лис-
тови: 
2) Хартија за печатење (освен новинска хартија) и за пишување: 

а) илустрацлоиа, средно фина, во родни 
/7) Обвивка хартија од сулфитна целулоза 
8) Друго: 

б) картон: 
1) прешпан 
2) од крпи 
3) сложен 
4) бездрвен 
7) друг 

в) лепенка 
г) целулозна вата 

48.05 Хартија и картон, бра мести (со или без рамик површински листови), кре-
пувани, плисирани, набрани, внесувани, или дупчени, во ролни или во 
листови: 
1) Крафт хартија, крепувана или набрана, бранеста, перфорирана или не-

перфсрирана: 
а) бранест к,артон РК ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

РК 
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ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 
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48 07 Хартија и картон, импрегнирани, Превлечени, површински бојосани, повр-
шински декорирани или печатени (под услов да не претставуваат печате-
ни материјали од глава 49), во ролни или во листови: 

1) Хартија за печатење и пишување: 
а) хромо РК ЛБ 
б) друга РК ЛВ 

2) Хартија и картон (освен хартија за печатење и пишување) премачкана 
(прес лечена), импрегнирана со вештачки или синтетички с-моли (освен 
лепила) ' ДК ТЕ 

4) Друга: 
- а) копирачка: 

1) самокоиирачка: 
а) со хемиско пренесување ДК ЛВ 
б) со механичко пренесување . . ДК . ЛБ 

4) карбон ДК ЛВ 
б) самолеплива хартија: 

1) крепувана ' Д К ЛБ 
2) друга ДК Л В 

48.14 Хартија за пишување во блокови, пликови, картички за преписка; кутии, 
ќесиња, нотеси и слично од хартија или картон, со асортиман на прибор 
за преписка , ДЕС ЛБ 

48.15 Друга хартија и картон, сечени во определени големини или форми: 
1) Тоалетна хартија, во ролни или во листови ' ДК ЛВ 
2) Леплива хартија, во ленти или во родни 1 ДК ЛВ 

48 18 Регистри, тетратки, сметковни книги, почетници, книги за порачки, приз-
нанични книги, дневници, подлоги за пишување со попивна хартија, по-
вези (со слободни листови), обвивки за акти и друг тшшувачки прибор од 
хартија или картон; албуми за мостри и други албуми за збирки и корици 
за книги, од хартија и картон Д К Л В 

48.19 Етикети од хартија или картон, печатени или испечатени, премачкани со 
лепило или Непремачкани 
1) Самолеплиѕи етикети ДК ЛБ 
2) Други . ДК Л В 

48.21 Други производи од хартиена маса, од хартија, од картон или од целулоз-
на вата: 
3) Џебни шамичиња, шамичиња за чистење, крпи, салвети, чаршафи за на 

маса, креветски чаршафи, друга облека од хартија, долна облека од 
хартија Д К Л В 

49.08 Хартии за пресликување (декалкомании) ДК ЛВ 
49.09 Поштенски разгледници и честитки со слики, печатени на кој и да е на-

чин, со украси или без украси Д К Л В 
49.10 Календари од сите видови од хартија или картон, вклучувајќи и 6лок-

-календари ДК ЛБ 
49.11 Друг печатен материјал, вклучувајќи печатени слики и фотографии: ДК ЛВ 

2) Друго: 
г) разгледници и честитки, во родни или табаци ДК ЛВ 

51.01 Предиво од вештачки или синтетички текстилни влакна (бескрајни), непри-
готвено за продажба на мало: 
1) Текстурирани предива од бескрајни полиамидни влакна: 

б̂  други РК ЛВ 
2) Нетекстурирани предива од бескрајни полиамидни влакна, независни 

или со завивање што не преминува 50 навои на метар: 
6) други ^ РК ЛВ 
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3) Други нетекстурирани предива од бескрајни полиамидни влакна: 
б) други Р К 

10) Предива од други бескрајни вештачки текстилни влакна РК 

53.02 Монофил, ленти (вештачка слама и сл.) и имитација на катгут, од синте-
тички или вештачки материи: 

1) Од синтетички влакнести материи: 
а) катгут и имитации, вестернлни РК 

2) Од вештачки влакнести материи: 
а) катгут и имитации, вестерн л ни РК 

61.03 Предива од синтетички или вештачки влакна (бескрајни), пригодени за 
продажба на мало: 

1) Од бескрајни синтетички влакна: 
б) друго ДК 

2) Од бескрајни вештачки влакна ДК 

51.04 Ткаенини од синтетички или вештачки влакна (бескрајни), вклучувајќи и 
ткаенини од монофил или ленти од тар. број 51.01 и 51.02: 

2) Ткаенини што содржат 85% или повеќе, по тежина, бескрајни синтети-
чки текстилни материјали, освен корд-ткаенини за пневматика: 
а) ткаенини непропустлив!! на вода за шатори и чадори ' ДК 

3) Ткаенини од бескрајни синтетички текстилни материјали, што содржат 
помалку од 85с/о, тежина, такви материјали, освен корд-ткаенини за пне-
вматика: 

/ б) друго: 

1) ткаенини непропустлив на вода за шатори и чадори ДК 

53.12 Ткаенини од коњска длака или од друга груба животинска длака: 
1) ткаенини од длака од грива и опашка ДК 
2) Други ДК 

54.03 Предиво од лен или од рамија, ^приготвено за продажба на мало: 

1) Од лен . РК 
3) Од рамија РК 

54.05 Ткаенини од лен или од рамија: 
1) Од лен ДК 
2) Од рамија ДК 

55.06 Предиво од памук пригоден:) за продажба на мало: 
1) Немерциризирано: 

а) предиво - - ДК 
б) конец ДК 

2) Мерцеризирано: 
а) предиво ДК 
б) конец ѕ ДК 

56.03 Отпадоци (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубееи крпи), од синте-
тички или вештачки влакна, (бек орај ни или сечени), навлечени, не чешла ни 
или на друг начин ненриготѕени за предење: 
1) Од синтетички влакна РК 
2) Од вештачки влакна " РЖ 
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50.04 Синтетички и вештачки влакна (сечени или отпадоци), влечени, чешлани 
или на друг начин приготвени за предење: 

4) Други синтетички влакна и отпадоци 
5) Вештачки влакна и отпадоци 

57.01 Коноп (,Cannabis saliva") суров или преработуван но непредеп, колчишта 
и отпадоци од коноп (вклучувајќи и од скубени крпи или јажиња): 
1) Конопно влакно 
2) Колчишта ' 
3) Друго 

57.07 Предива од други растителни и текстилни влакна; предива од хартија: 
2) Од манила 
4) Од кокос 
6) Друго 

57.11 Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предива од 
хартија: 

2) Од сисал-влакно 
3) Од коксово влакно 
4) Од други растителни влакна 

58.03 Таписерии работени со рака, вид гоблен^. фландриски гоблени, обисон, 
бове, и сл. и со игла рачно работени, таписерии (на пр., со ситен бод и со 
крстосан бод), во парчиња изработени со рака: 
1) Рачно ткаени 
2) Работни со игла 

59.01 Вата и предмети од вата; сиегулки и арав или некни од текстилни матери-
јали: 
1) Вата и предмети од вата: 

б) предмети од вата: 
2) од синтетички или вештачки текстилни влакна 
3) од други текстилни влакна 

2) Снегулки, прав' и нопни: 
а) од синтетички текстилни влакна 
б) од вештачки текстилни влакна 

в) од други текстилни влакна: 
1) од свила 
2) од волна или длака 
3) од лен 
4) од рамија 
5) од памук 
6) од коноп 
7) од други текстилна влакна 

59.03 Неткаени ткаенини од споени влакна, слични ткаенини од споени предива 
и предмети од неткаени ткаенини, импрегнирани или ^импрегнирани, 
преслечени или непреслечени: 
2) Предмети 

59.05 Мрежи и мрежести производи од коноп, јажиња, или ортоми и рибарски 
мрежи, изработени од предиво, коноп, јажиња или ортоми: 
1) Рибарски мрежи: 

а) од памук 
т) од друга текстилни влакна 
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2) Друго: 
а) од памук ДК ЛБ 
б) од синтетички влакна Д К Л В 

/ в) од вештачки влакна ДК Ј1Б 
г) од други текстилни влакна ДК ЛБ 

59.07 Ткаенини прес лечени со лепило или со скробни материи, што се употре-
буваат за надворешно подврзување. на книги и слично; ткаенини за копи-
рање; канафас подготовен за сликање; крути ткаенини (буграм) и слични 
ткаенини за шапки и слични потреби: 

3) За снимање или транспарент за цртање , ДК ЛВ 
4) За везење гоблени . Д К . Л В 
5) Друго ДК ЛБ 

59.11 Гумирани текстилни ткаенини, освен гумирани, плетени и хеклувани стоки: 

1) Ткаенини: 
а) од корд предиво ДК ЛБ 
б) други ДК Л В 

2) Ленти лепливи, за електрична изолација (изолирбанд) ДК Л В 
3) Друго ДК ЛБ 

59.12 Ткаенини на друг начин импрегнирани иии препечени; платно сликано за 
театарски кулиси; ткаенини за ателјеа и слично: 

1) Преслечени со катран, битумен и слични материи ДК ЛБ 
2) Преслечени со восок ДК Л В 
3) Превлечени со препарати врз база на природна смола и камфор ДК Л В 
4) Препечени со силикати, против запаливост , ДК Л В 
5) Преслечени со еднобоен слој боја или метален прав ДК ЛВ 
6) Преслечени со лепило или попрскани со тенок слој друга материја: 

а) со текстилен флок ДК ЛБ 
б) со плута во прав ДК ЛВ 
в) со прав или стакло во зрно . ДК ЛВ 
г) со лискун во прав ' - ДК Л В 

7) Друго - ДК ЛБ 

59.13 Ткаенини и ленти (освен плетени 'и хеклувани), еластични, изработени о̂д 
текстилни материјали комбинирани со нишки од гума: 

1) Ткаенини: 
а) од синтетички влакна ДК ЛВ 
б) од вештачки влакна ДК ЛВ 
в) од друг текстилен материјал ДК Л В 

60 04 Долна облека и облека, плетена или хеклуваиа, нееластична и негумирана: 

2) Друга долна облека од волна или од фина животинска длака ДК ЛВ 
5) „Хула-хоп" чорапи од синтетички влакна: 

а) недовршени ( ДК 0 ЛВ 
7) Долна облека за мажи и момчиња, освен кошули, од синтетички влакна ДК ЛВ 

61 04 Долна^облека и облека за жени, девојчиња и деца: 

2) од синтетички влакна ДК ЛВ 
3) Друго: 

' б) друго ДК ЛВ 
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61.10 Нараквици од сите видови, чорапи, куси чорапи и сокип, освен од плетени 
или хеклувани стоки: 
1) Нараквици: 

а) од памук Д К ЛБ 
б) од синтетички влакна ДК ЛБ 
в) од вештачки влакна ДК ЛБ 
г) од друг текстилен материјал Д К ЛБ 

2) Друго ДК ЛБ 

61.11 Прибор за облеки, конфекционирани (на пр. влошки под мишки, перни-
чиња и еполети за кројачи, појаси и ремени, муфови, заштитници на ра-

к а в и , џебови итн.): 
2) Друго 

а) од памук ДК ЛБ 
б) од синтетички влакна ДК ЛБ 
в) од вештачки влакна ДК ЛБ 
г) од друг текстилен материјал ДК ЛБ 

62 01 Покривки и ќебиња: 
1) Електрични покривка ДК ЛБ 

62 03 Вреќи и торби од-сите видови, што се употребуваат за пакување стоки: 
1) Вреќи од јута Д К Л В 
2) Друго ДК ЛБ 

64.01 Обувки со лице и ѓонови од гума или од вештачки пластичен материјал: 

1) Гумени обувки: 
а) чизми ДК Л В 
б) галоши ' ДК ЛВ 

' в) спортски обувки ДК ЛВ 
г) влечки ДК Л В 
д) друго ДК ЛВ 

2) Други: 
а) од поливинилхлорид ДК ЛБ 
б) други ДК ЛБ 

64.02 Обувки со ѓонови од природна или вештачка кожа; обувки (освен оние од 
тар. број 64 01) со ѓонови од ѓума или од вештачки пластични материјали: 

1) Спортски обувки: 
а) фудбалерон чевли - копачки ДК ЛБ 

б) чевли за скии ДК ЛВ 
в) друго ДК ЛБ 

2) Обувки со лице и со ѓонови од природна кожа: 
а) машки - ДК ЛБ 
б) женски ДК ЛВ 
в) детски ДК ЛБ 

3) Обувки со лице од природна кожа и со ѓонови од гума, или од вештаци 
пластичен материјал: 
а) машки ДК ЛВ 
б) женски ДК ЛВ 
в) детски ДК ЛВ 
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4) Обувки со лице од други материјали и со ѓонови од природна кожа: 
а) машки . ДК ЛБ 
б) женски ДК ЛБ 
в) детски ДК ЛБ 

64.03 Обувки од дрво или со ѓонови од дрво или плута: 
1) Обувки со ѓонови од дрво - ДК ЛБ 
2) Обувки со ѓонови од плута - ДК ЛБ 

64.04 Обувки со ѓонови од други материјали Д К Л В 
64.05 Делови од обувки (вклучувајќи и лице, внатрешни ѓонови и петици) од 

кој и да е материјал, освен метал: 
1) И скроени горни делови на обувки: 

а) од кожа ' ДК ЛБ 
б) од вештачки пластичен материјал ДК ЛБ 
в) од текстил Д К Л В 
г) од други материјали ДК Л В 

2) Готови горни делови на обувки: 
а) од кожа - ДК ЛВ 
б) од вештачки пластични материјали ДК ЛБ 
в) од текстил ДК ЛБ 
г) од друг материјал Д К Л В 

3) Ѓонови: 
а) од кожа . ДК - Л В 
б) од гума / ДК' Л В 
в) од полиуретан ДК Л В 
г) од други вешта к и пластични материјали ДК Л В 
д) од плута ДК ЛВ 
ѓ) од дрво - ДК ЛВ 
е) од други материјали . ' ДК . ЛВ 

4) Корита: 
а) од кожа ДК ЛВ 
б) од гума ^ ДК - ЛВ 
в) од друг материјал ДК ЛВ 

5) Топуци ' ДК ЛБ 
6) Други делови на обувки: 

а) од кожа Д К Л В 
б) од вештачки пластични материјали ДК ЛБ 
в) од гума Д К Л В 
г) од други материјали ^ ДК ЛВ 

68.03 Шкрилец обработен или производи од природен или агломериран шкрилец: 
1) Иемазнет односно непал иран РК ЛБ 
2) Мазнет односно полиран РК Л В 

68.04 Камења за рачно полирање, камења за брусење, зрнести камења за бру-
сење, брусеви и слично, и мелнички камења; камења за острење, точила за 
брусење и слично (вклучувајќи и точила, врвови, дискови и шилци за 
мелење, дефибрирање, острење, полирање, центрираше или сечење), од 
природен камен (агломериран или неагломериран) од агломериран приро-
ден или вештачки материјал за брусење или од керамика, со јатки или без 
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јатки. оски ш слично, од други материјали, но без поетаменти; сегменти 
и други довршени делови од таков камен и точила од природен камен 
(агломериран или неагломериран), од агломериран природен или вештач-
ки материјал за брусење од керамика: 

1) Мелнички камења: 
а) од природен материјал Д К 
б) од вештачки материјал . ДК 

2) Камења за острење: 
а) од природен материјал ДК 
б) од вештачки материјал ДК 

3) Точи л а за брусење: 
а) од природен материјал ДК 
б) од вештачки материјали ДК 

4) Друго: 
а) од природен материјал / Д К 
б) од вештачки материјал . ДК 

68.06 Природен или вештачки материјал за брусење, во прав или во зрно, на 
ткаенина, хартија, картон или друг материјал, оформен со сечење или нео-
формен, изработен со шиење или на друг начин: 
1) Брусано платно ДК 
2) Бруска хартија ДК 
3) Друго ДК 

68.11 Производи од цемент (вклучувајќи и од цемент од згура^, бегон или веш-
т а ч и камен (вклучувајќи и гранулиран мермер, агломериран со цемент) 
армнрааи или неармирани: 
1) Армија ни: 

а) плоча - РК 
б) цевки . РК 

в) друго РК 
2) Други 

а) плочи: 
1) врз база на цемент Р К 
2) други РК 

б) цевки РК 
в) друго: 

1) врз база на цемент РК 

2) друго РК 

68 12 Производи од азбест-цемент, од цемент со целулозни влакна'и слично: 

1) Плочи: 
. а) од азбест-цемент РК 
б) од цемент со целулозна влакна и слично РК 

2) Цевки: 

а) од ззбест-цемент - РК 
б) од цемент со целулозна влакна и слично РК 

3) Друго РК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛВ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

лв" 
ЛБ 
де 
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68.13 Азбест преработен и производи од азбест (на пр. лепенка, предиво и тка-
енини: облека, азбестни производи за спојување), армирани или неармирани, 

- освен производи од тар. број 68.14; мешаници врз база на' азбест и меша-
ници врз база на азбест и магнезиум-карбонат, и производи од нив: 

1) Влакно обработено ДК 
2) Предиво ДК 
4) Ткаенини ДК 
6) Лепенка ДК 

10) Облека ДК 
69.03 Други огноотпорни производи (на пр реторти, тиглови, лонци, ловци за 

топење, изливници, чепови, подлоги, куполи, цевки, облоги, прачки, освен 
производите од тар. број 69.01): 
1) За лизгави затворачи ДК 
2) Друго: 

а) врз база на стеатит ДК 
б) врз база на кварц и кварцнт ДК 
в) врз база на силико алумииозни (шамот) и високоалуминозни суро-

вини: 
1) Чепови со или без графит ДК 
2) изливници со или без графит ДК 
3) лонци и прстени за производство на стакло ДК 

г) врз база на сиркон ДК 
д) врз база на корунд - ДК 
ѓ) врз база на синтермагнезит ДК 
е) врз база на меша.ница на синтермагнезит и хромит ДК 
ж) врз база на хромит ДК 
з) врз база на силициумкарбпд: 

1) топилнички лонци ДК 
2) друго , ДК 

ѕ) врз база на -јаглерод: 
1) топилнички ловци - ДХ 
2) друго ДК 

и) друго ДК 
69 08 Плочи за подови, плочи за огништа (камини) и плочи за обложување ѕи-

дови, глеѓосани или глазирани: 
3) Плочи за огништа (камини) РК 

69.10 Сливници, лавабоа. бидеа, клозетски шолји, писоари, кади за бањи и слич-
ни санитарни производи: 
1) Од порцелан РК 
2) Од фајанс РК 
3) Од други керамички материјали РК 

69.11 Садови и други производи што се употребуваат во домаќинството или за 
тоалетни цели, од порцелан (вклучувајќи и од бисквит и париан-порцелан): 

1) кујнски и трпезни садови: 
а) е д но бој ни РК 
б) во повеќе бои РК 

2) Тоалетни производи: 
а) еднобојни РК 
б) во повеќе бои РК 

3) Друго РК 

ЛБ 
ЛВ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

уЛБ 
УЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛВ 

ЛБ 
ДИВ 

ЛБ 
ЛВ 
ЛБ 

ЛВ 

ЛБ 
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ЛБ 
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л в 

л в 
л в 
л в 
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69.12 Садови и други производи што се употребуваат во домаќинството или за 
тоалетни цели, од други видови керамика: 
1) Кујнски и трпезни садови: 

а) еднобојни РК 
б) во повеќе бои РК 

2) Тоалетни производи: 
а) еднобојни РК 
б) во повеќе бои " РК 

3) Друго РК 

76.04 Стакло леано или валано, необработено (плакирано или армирано) укра-
сено или неукрасено, во плочи во правоаголна форма: 
2) Армирано 
4) Бојосано 

РК 
РК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

70.06 Стакло леано, валано влечено или дувано (вклучувајќи и плакирано или 
армирано стакло) во правоаголни форми, по површина шлифувано или по-
лирано, но понатаму ^обработувано: 
2) Друго: 

а) пливачко стакло за автомобилската индустрија РК 

70.13 Производи ,од стакло (освен производи што се распоредуваат во тар. број 
70 19) кои се употребуваат за на маса, за кујна за тоалет, за канцеларии 
за внатрешна декорација или за слична употреба; 
1) Трпезни и кујнски садови: 

а) недекорирани: 
1) од кристално стакло ДК 
2) од друго стакло ДК 

б) декорирани: 
1) од кристално стакло л Д К 
2) од друго стакло ДК 

в) од огноотпорно стакло ДК 
2) Украсни производи: 

а) од кристално стакло: 
1) недекорирани ДК 
2) декорирани или шлифувани ДК 

б) од друго стакло: 
1) недекорирани ДК 
2) декорирани ДК 

3) Тоалетни производи: 
а) недекорирани „ ДК 
б) декорирани ДК 

4) Друго ДК 

71.05 Сребро, вклучувајќи и сребро позлатено и сребро платинирано необрабо-
тено или полупреработено: 
2) Друто . ЛБ 

а) полупреработено ЛЅ 
б) друго , ЛБ 

ЛБ 

ЛВ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ' 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

РК 
РК 
РК 

71.06 Баланс сребро, необработено или полупреработено 
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71.12 Јувелирски производи и нивните делови, од благородни метали или од ва-
ла ни благородни метали: 
1) Од сребро или од легури на сребро , ДК - ЛБ 
2) Од злато или од легури на-злато ДК ЛБ 

- 3) Од платина или од метали на платанска група и нивните легури ДК ЛБ 

71.13 Златарски или кујунџиски производи и нивните делови од благородни ме-
тали или од валани благородни метали, освен производите од тар. број 
71.12: 
1) од сребро и од легури на сребро: 

а) кујунџиски производи - ДК ЛВ 
б) друго ДК ЛБ 

2) Од зла го и легури на злато: 
а) кујунџиски производи ДК ЛБ 

' б) друго . ДК ЛБ 
3) Од платина и од метали на платанска група и од нивните легури ' ' - ДК ЛБ 

71.14 Други предмети од благородни метали или од валани благородни метали: 
1) Од сребро, плакирани или дублирани со сребро: 

а) галантериеки производи ДК Л В 
б) друго ' - ДК ЛБ 

2) Од злато, планирани или дублирани со злато: 
а) галантериски производи ДК Л В 
б) друго . ДК ЛВ 

71.15 Производи што се состојат или имаат вградени бисери, беспенети или по-
лубесценоти камења (природни, вештачки или реконструирани): 
1) Производи изработени од бисери: 

а) ѓердани бразлетни и други производи од нанижани бисера, без вов-
лечени прицврстувач^! или други предмети . ДК ЛВ 

б) галантериски производи ДК ЛВ 
в) јунел ирски производи ДК Л В 
г) друго . ДК ЛВ 

,2) Производи изработени од бесценети или полубесцекети камења (при-
родни, синтетички или реконструирани): ^ 5 

а) исклучиво од бееценети или полубесценети камења: 
1) ѓердани. брзлетни и други производи од нанижани бесценети 

камења со и е вглавени прицврстувач или друг прибор Д К Л В 
2) друго ДК ЛВ 

б) друго: 
1) јувелирски производи ДК Л В 
3) друго ДК ЛВ 

73.16 Материјал за изградба на железнички и трамвајски колосеци од железо или 
челик, и тоа: шини. шини водички јазичиња, свртнитди (или вкрсосници), 
делови на ситници прачки за спојување, запчести шини. прагови, плочи 
за спојување, шински лежишта, прекрстувани на лежишта, подметка 
(базни плочи), шински сврзници, подложни плочи, спојница и други спе-
цијални делови за спојување или прекрстување на шини: 

2) Друго: 
б) колосечен прибор: 

1) спојници и плочки РК ЛВ 
2) други РК ЛВ 
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73.20 Прибор за цевки (на пример, наглавки, колена, цевни навртки и прираб-
ници) од железо или челик: 
1) фитинзи и прирабиици РК ЛВ 
2) Колена: 

а) за леани цевки РК ЛБ 
б) за други цевки РК ЛВ 

3) Друго РК ЛБ 

73.21 Конструкции и делови на конструкции (на пр., хаигари и други згради, 
мостови и делови на мостови, врати за брани, кули, решеткави столбови, 
покриви, ПОКРИЕНИ конструкции, рамки за врата и прозорци, огради, стол-
бови и поборници (од железо или челик; ленти, прачки, аголници и други 
профили, цевки и сл., подгорени за употреба во конструкции, од железо 
или челик: 

3) Лимови, ленти, прачки, профили, цевки и др., очигледно подготвени за 
конструкции Д К ЛБ 
4) Друго ДК ЛБ 

73.25 Впредена жица, кабли, ортоми, јажиња, плетени ленти, ремени и слично 
од железна или челична жица, со исклучок на изолирани електрични 
кабли' 
1) Челични јажиња: 

а) со затворена. конструкција РК ЛБ 
б) други РК ЛБ 

2) Челичен автокорд РК ЛБ 
3) Друго. РК ЛБ 

73.26 Бодлива жица од железо или од челик; впредени ленти или впредени 
еднократни плоскати жици, со боцки или без боцки и лесно впредгни дупли' 
жици што се употребуваат за огради, од железо или од челик: 
1) Бодлива жица РК ЛБ 
2) Друго РК ЛБ 

73.27 Газа, ткаенини, решетки, мрежи, огради, зајакнати ткаенини и слични 
материјали од железна или челична жица; решетки од железо или од 
челик, добиени со пресечување и развлекување на едно парче лим или 
лента: 
1) Плетива РК ЛБ 
2) Ткаенини РК " ЛБ 
3) Решетки РК ЛБ 
4) Друго РК ЛБ 

73.29 Синџири и нивни делови од железо или од челик: 
1) Трансмисиони ДК ЛВ 
2) Котљени ДК ЛБ 
3) За дигање товар и за влечење ДК ЛБ 
4) Друго ДК ЛБ 

73.31 Бруќе, клинци, зашилени, крампони, кланфи за спојување, бруќе со алка, 
кукести бруќе и брутчиња за цртачки табли, од железо или од челик, со 
глави од друг материјал или не, освен оние со глава од бакар: 
1) Бруќе и брутчиња: 

а) за железнички колосеци ДК ЛБ 
б) текс: 

1) рачен . „ ДК Л В 
2) машински ДХ . . Д "В 
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73.32 Завртки и навртам (вијчени производи), вклучувајќи и краеви и главици 
на завртки, со навои или без навои, дупчени или не, и завојници, вклу-
чувајќи и кукести завртки и завртки со алка, од железо или челик; заков-
ки (нитни), клинови, расцепки подметка пружинени или не, од железо или 
од челик: 
1) Вијчени производи и заковки за железнички колосеци: 

а) вијци и навртки челични Д К ЛБ 
б) подлошки ДК ЛБ 
в) заковки челични ДК ЛБ 

2) Други вијчени производи и заковки: 
а) вијци и навртки челични ДК ЛБ 
б) заковки, расцепки, подлошки и осигурувачи ДК ЛБ 
в) друго ДК ЛБ 

^ 3) Друго ДК ЛБ 

73.35 Пружени и листови за пружени, од железо или челик: 
1) Листовид.ни и спирални пружини за возила ДК ЛБ 
2) Хе ликон д ни пружини за локомотиви - ДК ЛБ 
3) Пружини за мебел ДК ЛБ 
4) Друго ДК ЛБ 

73.36 Печки (вклучувајќи и печки со помошни казани) за централно греење, шпо-
рети, печки за готвење, скари, пламеници и други греачи на простории, 
разводници на пламен, греачи на садови со пламеници, казани за греење 
со ложиште и слична опрема што се употребува во домаќинството, ^елек-
трична, од железо или од челик и нивни делови: 
1) Апарати за готвење и греани на садови ДК 
2) Други апарати: 

а) печки: 
1) на цврсти горива ^ ДК 
2) на течни горива ДК 
3) на гасовити горива ДК 

б) шпорети: 
1) на цврсти горива ' ДК 

в) гасни решоа ДК 
г) бојлери ДК 
д) друго ДК 

3) Делови ДК 

73.37 Котли (освен котлите од тар број 84 01) и радијатори,.за централно греење, 
^електрично загревани, од железо или од челик, и нивни делови; греачи 
на воздух или дистриб.утери на топол воздух (вклучувајќи ги и оние што 
можат да дистрибуираат ладен или пригоден воздух), со вграден моторен 
вентилатор или со мотор за вдувување, нееле-ктрично загревани, од железо 
или од челик и нивни делови: 
3) Грејачи и дистрибутери на воздух Д К Л В 
4) Друго " ДХ ЛВ 

73.38 Производи што обично се употребзгваат во домаќинството, градежни сани-
тарни производи за внатрешна употреба и делови за вакви производи, од 
железо или од челик; волна од железо или од челик; сунѓери за рибање на 
садови и перничиња за рибање и полирање. нараквр1ци и слично од железо 
или од челик: 

1) Производи за домаќинство и нивни делови; волна од железо или од 
челик; сунѓер за рибање на садови и перничиња за рибање и полирање, 

нараквици и сл.: 
а) садови емајлирани ДК Л В 
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2) Санитарни производи ш нивни делови: 
а) тоалетни санитарни производи: 

1) кади ДК ЛВ 
2) друго ДК ЛБ 

б) друго ^ ' Д К " ЛБ 
74,15 Бруќе, брутчиња, кламфички, кукески бруќе, зашилели кламфи, украсни 

бруќе и брутчиња за цртачки табли, од бакар, или од железо или од че-
лик со главица од бакар; завртка и навртки (вклучувајќи и краеви и 
главици на завртки), со на вон или не и завртки (вклучувајќи кук ести за-
вртени и завртка со алка), од бакар; заковки, клинови, расцепки, подметка, 
пружи? Јени или не, од бакар: 

1) Вијчени стоки ДК ЛВ 
74.19 Други производи од бакар: 

3) Други производи: ' ' 
а) необработени: 

1) отковки ' ДК ЛВ 
2) одливки , ДК Л В 
3) отпресоци Д К ЛБ 
4) друго ' ДК ЛВ 

б) обработени ^ - . ДК ЛБ 
76 08 Конструкции и делови на конструкции (хангари и други градежни кон-

струкции, мостови и делови на мостови, кули, решетка ви столбови, покриени 
капаци, рамки за врати и прозорци, балустради, столбови и потерница), 
од алуминиум: плочи, пречки, аго л ни и други профили, цевки и слично од 
алуминиум, подготвени за употреба во конструкции: 

1) Монтажни куќи и делови Д К ЛВ 
2) Рамки за врати и прозорци ДК ЛВ. 
3) Лимови, ленти, прачки, профили, цевки итн,, подготвени така што да 

е очигледна нивната намена за конструкции ДК ЛБ 
76.10 Буриња, садови во форма на барабан, канти конзерви, кутии и слични 

садови (вклучувајќи и цврсти и свитлиеи цевести садови - туби), од алу-
миниум, КОИ главно се употребуваат за превоз, односно за пакување на 
стоки: 

2) Туби и фиоли - ДК ЛВ 
3) Друго - Д К ЛБ 

76 И Садови од алуминиум за компримирани или течни гасови - ДК ЛБ 
76.12 Впредена жица, кабли, јажиња, ортоми, плетени ленти и слично, од алу-

миниска жица, освен изолирана електрична жица и кабли: 
1), кабли: 

а) од нелегиран алумини,ум РК ЛВ 
б) од легиран алуминиум „ РК ЛВ 

2) Јажиња: ' 
а) од челично јадро РК ЛВ 
б) без челично јадро Р К Л В 

3) Друго РК ЛВ 

76.15 Производи и санитарни стоки кои главно се употребуваат во домакинството 
и нивни делови од алуминиу.м: 
1) Производи за домаќинство и нивни делови: 

а) садови до 10 литри зафатнина: 
1) препечени со тефлое ДК ЛВ 
2) други ДК ЛВ 

б) садови над 10 литри зафатнина ДК ЛБ 
в) други ' ' ' ДК ЛВ 
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77.01 Магнезиум суров: отпадоци (исклучувајќи сортирани струганици по голе-
мина) и остатоци (одломки, отсечоци и сл.), од магнезиум: 
1) Отпадоци и остатоци од магнезиум: 
2) Магнезиум суров: 

а) леани легури 
б) легури за гмечење 
в) друго 

81.04 Други проста метали, сурови или обработени и производи од тие метали; 
кермети, сурови или обработени и производи од тие метали: 
2) Отпадоци и остатоци од метали од ОВОЈ тарифен број освсн оние од точ-

ка 1) на овој тарифен број или од кермети; сурови метали од овој та-
рифен број: освен оние од точка 1 на овој тарифен број сурови кер-
мети на: 
в) кадмиум 

82.02 Пили (немеханички) и листови за рачни или машински пили (вклучувајќи 
и листови за пили, без запци): 
Ј) Рачни пили за дрво и листови за рачни машински пили за дрво: 
б) листови, ленти и сегменти за машински пили за дрво: 

1) назабени: 
в) бескрајни ленти 
г) сегменти 
д) верижни 
ѓ) други 

2) Рачни пили за метал и листови за рачни и машински пили за ме-
тал: 

а) рачни пили за мет-ал и листови за рачни пили за метал: 
3) друго 
4) Дискови: 

а) со дијамантски сечива: 
1) за камен 
2) за друго 

82.03 Рачен алат' клешти (вклучувајќи и клешти за сечење), клешти-штипалки, 
пинцети. лимарски ножици, секачи на сворници и сл.; пробојци; секачи на 
цевки; обични клучеви за завртам и француски клучеви (исклучувајќи 
рачки на врезници); егиња и рагипи: 

'3) Друго 
г) друго 

82.04 Рачен алат, вклучувајќи стаклорезачки дај имѕнти, кои не спаѓаат во кој 
и да е друг тарифен број на оваа глава; ламби за лемење, наковална мен-
гелиња и стегалки. освен прибор и делови за алатни машини, полски ко-
вачници, точила со постамент (движени со река или со педал): 
4) Менгелиња и стегалки 
5) Гарнитури на алати: 

^ г) за ТТ механичари 
ж) за прецизни механичар, 
к) за други 

6) Ламби за лемење 
82.05 Изменлив алат за рачни алати, за алатни машини или за рачни алатки 

механички движени (на пр. за втиснување, пресечување, дупчење со бур-
гија, врежување на внатрешни навои, врежување на надворешни навои, 
дупчење со стружење, провлекување, глодање, режење, стружење, порам-
нување на̂  точила, засечување, притегнување и "одвртување на завртки), 
вклучувајќи и матрици за извлекување на жица, матрици за екструзија 
(истиснување) на метали и круни (влошки) за дупчење карпи: 

1) Од прост метал или од метални карбиди: 
а) бургии и други алати за дупчење: 

3) од други материјали 
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б) алати за изработка на навои: ДК 
в) друго 

г) гледала за обработка на метали, игли за провлекување на профили 
- - (маиднини), модулни, одвални глодала и други алати за гледање 

провлекување и изработка на запченици: 

1) гледала: 
г) други ДК 

д) гледала и глави за обработка на дрво: 
4) други ДК 

е) алати за извлекување (прачки, цевки и друго) подразбирајуќи и 
алати (матрица патрици) за изискување на метали на ладно, ковање, 
пресечување и исечување: 

. 1) матрици за извлекување и изискување ДК 
2) алати за ладно пресечување и сечење лим ДК 
3) алати за пресување лим на ладно ДК 
5) други ДК 

ж) алати за дупчење и сондажа: 
1) рударски ДК 
2) други ^ ДК 

2) Од дијамант агломериран или неагломериран: 
а) за дупчење и сондажа 

1) рударски ДК 
2) други Д К , 

б) други алати за машини и рачни алатки: 
3) друго ДК 

3) Од други материјали ДК 

82.06 Ножеви и сечилз за машини или за механички справи: 
3) За сечење хартија ДК 
4) За сечење тутун - ДК 
5) За сечење фурнир ДК 
6) За реидиња Д К 
7) Друго ДК 

82.07 Врвови и плочки на алати, стапчиња и слично за врвови на алати, комен-
тирани, од синтеризирани метални карбиди (на пр., карбид, тунотен, моли-
бден или ванадиум): 
4) Друго - ДК 

82.09 Ножеви со сетила, назабеии или неназабени (вклучувајќи и градинарски 
ножеви за поткастрување), освен ножеви што се распоредуваат во тар. 
број 82 06; сечила за ножеви: 
2) Ножеви: 

а) трпезни Д К 
б) куј неки ДК 

82.12 Ножици (вклучувајќи и шивачки ножици) и сечила за ножици: 
1) Ножици: 

а) за маникир ДК 
б) за домаќинство Д К 
в) за употреба во занаетчиството ДК 
г) други ДК 

2) Сечила ДК-
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82.14 Лажици, вилушки, прибор за јадење риби, ножеви за путер, кутлачи и 
сличен кујнски и трпезен пр-ибор: 
1) Позлатени ДК 
2) Посребрени ДК 
3) ,Од нерѓосувачки челик ' Д К 
4) Друго ДК 

83.01 Брави и катанци (на клуч, шифра или електрични) и нивни делови од про-
сти метали; опкови со вградени бравички за рачни чанти, патни куфери 
или слично и.делови на тие опкови од прости метали;,клучеви за наведе-
ните производи; од прости метали: 
1) Електрични брави со шифра и нивни делови ДК 
2) Брави за ^врати и клучеви ДК 
3) Брави за мебел и клучеви ДК 
4) Брави, клучеви и нивни делови, за моторни возила ДК 

' 5) Катанци и клучеви - Д К 
6) Цилиндри за брави и клучеви, ДК 
7) Друго ДК 

83.02 Прибор и опкови од прости метали за мебел, врати, скали, прозорци, ро-
летни, каросерии седларски производи, патни куфери, сандачиња и слично 
(вклучувајќи и автоматски затворачи на врати); закачалки за шапки, кон-
золи и сл., од прости метали: 
2) Опкови и прибор, механички: 

а) за мебел ' ДК 
б) за градежништвото . ДК 

83.03 Каси, сигурносни боксови, блиндирани или зајакнати сигурносни прегради 
за трезори, сигурносни оддели - простори и сигурносни врити, преносливи 
сигурносни савдачиња, сигурносни касети и сл, од прости метали: 

/ 

1) Каси, трезори и сигурносни врати: 
а) со автоматски уреди за затворање , ДК 
б) со механички уреди за затворање ДК 
в) со други команди (пневматски, хидраулични) ДК 
г) обични, без механички и автоматски уреди за затворање ДК 

83.06 Статуети и др,уги пр-оизводи за внатрешно украсување од прости метали; 
рамови за фотографии, слики и слично, од прости метали; огледала од 
прости метали ДК 

83.15 Жица. прачки, цевки, плочи,' електроди и слични производи од прости 
метали или метални карбиди, преслечени или дополнети со топачи, што се 
употребуваат за заварување и лемење или за преслекување со метал или 
метални ќар биди; жица и прачки од агломерираи прав на прост метал за 
легализација со прскање: 

1) Електроди за ^легализација со напарување во вакуум: ДК 
2) Други електроди: 

а) нелегирани ДК 
б) легпрани ДК 

3) Друго - ДК 
84.06 Клипни 'мотори со внатрешно согорување: 

3) Мотори за возила од глава 87 на оваа тарифа: 
а) бензински мотори: 

1) до 1000 его5 , РК 
2) од 1001 до 1500 сшѕ „ РК 
3) од 1501 до 2000 ст 3 ' РК 
4) над 2000 ст 8 РК 
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б) дизел-мотори; 

1) до 66 kW РК 

2) над 66 kW FK 

в) двотактни мотори: 

1) за мопеди и мотоцикли . РК 
2) други РК 

г)' други ' РК 
4) Вовбродски мотори: 

а) до 13 kW РК 
б) над 13 kW РК 

5) Поморски погонски мотори, освен вонбродски: 
а) дизел- РК 
б) бензински РК 

6)- Други мотори: 
а) за моторни шински возила: 

1) дизел мотори за дизел хидраулични локомотиви РК 
2) друго РК 

б) друго ' РК 
7) Делови за мотори од тон, 3 до 6 на свој тарифен број РК 

84.07 Хидраулични машини и мотори (вклучувајќи и водни коли и хидраулични 
турбини): 

1) Водни турбини РК 
Ф 

84.09 Механички движени патни BPлјаци: 

2) Вибрациони валјаци: 
а) рачно водени вибро-валјаци ДК 

84.10 Пумпи (вклучувајќи и пумпи со погонски мотори или погонска турбина) 
за течности, опремени или неопремени со направи за мерење; елеватрри 
за течности со ведра, синџири, пиопелери, л е т и и слично: 

1) Пумпи за гориво или мазиво што се употребуваат на бакански станици 
или во гаражи, опремени или конструирани да бидат опремени со ме-
рен уред ДК 

2) П У М П И СО наизменично движење, освен на оние1 од точка 1 на овој та-
рифен број: 
а) клппни пумпи со регулација ве капацитетот, за агресивни хемиски 

материјали ' ДК 
3) Центри с)) у га л ни пумпи, освен на оние од точка 1 на овој тарифен број: 

б) пумпи за агресивни хемиски материјали ДХ 
в) во „Ѕ" изработка ДК 
г) во ,,Ѕ" изработка со додатни уреди за преточување ДК 

4) Ротациони пумпи, освен оние од точка Л на овој тарифен број: 
а) х е л п к о и д а л ни моно-пумпи за агресивни хемиски материјали ДК 
б) запчести п\мпп за дозирање на пошшеризати за иепредукање на 

вештачки и синтетички влакна, за агресивни маге риј али Д К 
5) Други пумпи за течност и елекатори на течности: 

а) во „Ѕ" изработка ДК 
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84.11 В-оздушни пумпи, вакуум-пумпи, воздушни или гасни компресори (вклучу-
вајќи и пумпи со погонски мотор или погонска турбина и компресори, ка-
ко и генератори со слободни клипови за гасни турбини); вентилатори, ду-
ва л ки и слично: 
1) Пумпи и компресори: 

б) компресори: 
2) стабилни: 

в) други компресори: 
3) во „Ѕ" изработка Д К 
6) за кислород ДК 

4) Вентилатори, дувалки и слично и нивни делови: 
а) вентилзтори: 

2) вентилатори за агресивни гасови . . ДК 
3) други ' ДК 

б) дувалки: 
1) за агресивни гасови t ДК 
2) други 1 ' ДК 

в) друго ДК 

84.13 Горилници за лежишта на течно гориво (атомизери), на цврсто гориво во 
прав или на гас; механички уреди за ложење, механички решетки, меха-
нички отстранувани на пепел и слични уреди: 

. ' 1) Горилници: 
а) за течни горива: 

1) со масен проток до 2 kg/h ДК 
2) со масен проток над 2 до 300 kg/h ДК 
3) со масен проток над 300 до 800 kg/h Д К 
4) со масен протек над 800 kg/h ДК 

б) за гасовити горива: 
1) со сила до 80 МЈ/ћ ДК 
2) со сила над 80 MJ/h ДК 

в) за комбинација на горива: 
1) со сила до 80 MJ/h ДК 
2) со сила над 80 MJ/h ДК 

г) за цврсти горива ' ДК 
2) Механички уреди за отстранување нѕ̂  пепел N ДК 

3) Друго ДК 

$4.14 Индустриски и лабораториски печки, ^електрични: 
1) Печки за термички обработка на метали, обични ДК 

354.15 Фрижидери и разладни опрема (електрични и други): 
3) Други фрижидери и разладна опрема: 

а) фреонски за разладување на кислород ДК 

84.16 Каландери и Слични машини за валање (освен зџ обработка и валање на 
метали и за валање на стакло) и валјаци за нив: 
1) Каландери и слични машини за валање: 

а) за пеглање на облека ДК 
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84.17 Машини, уреди и слична лабораториска опрема електрично загревани или 
незагревани. за обработка на материјали со менување на температурата 
како што е греење, готвење, пржење, дестилација, р ек т и ф и кадија, стери-
лизација, пастеризација, парење, сушење,' евапоризација, вапоризација, 
кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинство-
то; грејачи на вода, ^електрични: 

2) Други машини, уреди и опрема и нивни делови: 

д) машини и уреди за стерилизација и пастеризација ДК 
ѓ) машини и уреди за дестилација и евапоризација: 

1) колони за дестилација на нафта и нафтени фракции ДК 

2) друго ДК 
е) машини за ферментација, за одржување и вештачко стареење ДК 
ж) машини и уреди за разладување на материјали: 

1) уреди за разладување на нафтени фракции ДК 
2) друго . ДК 

з) машини за угостителство и експрес ресторани (за готвење, печење, 
пржење и сл) ДК 

ѕ) машини за парење освен за дрво ДК 
и) уреди за сушење на руда и концентрат ДК 
ј) ректификациони колони за производство на кислород и азот ДК 
к) друго ДК 

84.18 Центрифуги; уреди и апарати, за'филтрирање и пречистување (освен инки 
за филтрирање, цедилка за млеко и слично), за течности или гасови: 
2) Уреди и апарати за филтрирање или пречистување: 

а) за филтрирање или пречистување на гасови (вклучувајќи и воздух) ДК 
г) мета-филтри за пречистување на натриум тиоцијанат ДК 
д) ротациони филтри за пречистување на натриум тиоцијанат ДК 
ѓ) уреди за пречистување со екстракција на натриухМ тиоцијанат ДК 

' е) за филтрирање или пречистување на други течности ДК 
84.20 Баги за мерење (освен вати со осетливост од 5 центриграми или помалку) 

вклучувајќи и машини за броење и контрола, кои работат врз база на ме-
рење на тежината; тегови за ваш од сите видови: 
1) Баги за мерење: 

а) ваги и апарати, за мерење и контрола во производството: 

1) ваги за дозирѕње ДК 
^ в) веги за домаќинство ДК 

I 
84.21 Механички апарати и уреди (на рачен погон или други) за исфрлање, ди-

сперзија или расплакување на течности или прав; апарати за гаснење по-
жар (наполнети или неќат.) л чети); пиштоли за прскање и слични апарати: 
машини и апарати за исфрлање на пара или песок и слични машини за 
исфрлање на млаз: 
1) Машини и апарати за исфрлање на песок и пара и слично, за чистење 

на метални предмети " ДК 
2) Апарати за гаснење пожар ДК 
3) Апарати за распрснување на течности, со пумпи или без пумпи: \ 

а) лозарски прскалка моторни ДК 
б) лозарски прскалка рачни д ДК 
в) апарати за вештачки дожд ДК 
г) уреди за нанесување на заштитна мачканица на цевки или профили ДК 
д) други: 

1) до 400 1 носени и влечени ДК 
2) други - ДК 
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3) Брани, култиватори, плевачки и копачки 
а) тракторски ДК 

4) Други машини: 
а) тракторски ^ ДК 

84.25 Машини, апарати и справи за бор а и вршидба на земјоделски производи, 
преси за слама и добиточна храна; косачки за трева; триери и слични ма-
шини за чистење на семе, зрна и мешунест зеленчук и машини; за сорти-
рање јајца и други машини за сортирање на земјоделски производи (ос-
вен машини за мелничката индустрија од тар. број 84.19); 
1) Тревокосачки ДК 

Комбајниг, 
в) влечени, за вадење репа ДК 

3) Други машини за жнеење и вршење; косачки, освен за трева, преси за 
слама или за добиточна храна: 
а) косачки тракторот ДК 
б) моторни роначки ДК 
в) гребла и превртувачи за сено, освен запрежни ДК 

84 26 Машини за млекарство (вклучувајќи и машини за молзење): 
1) Мишини за молзење ДК 
2) Други машини за млекарство: 

б) машини за изработка на сирење, путер и слични производи ДК 

84 27 Преси, гмечалки, цробчлки и други машини за производство на вино, ја-
болкови^, овошни сокови и слично: 
1) Машини: 

а) механички гмечалки и преси за производство на БИНО И сокови ДК 
б) апарати за производство на сокови и други пијачки ДК 
в) други ' ДК 

В4 28 Други машини за земјоделство, градинарство, новинарство и пчеларство, 
уреди за 'ртење снабеди со механичка или термичка опрема; инкубатори 
и топли батерии за одгледување пилиња: 
1) Машини: 

а) инкубатори: -
1) автоматски 

б) машини за хранење и поење на живина и добиток: 
1) автоматски 

в) машини и уреди за подготвување на добиточна храна 
г) друго 

84.29 Машини за мелничката индустрија и пруги машини (освен машини за зем-
јоделски стопанства) за преработка на жита и на сув мешунест зеленчук 
1) Машини: 

а) мелници 

84.30 Машини што не се распоредуваат во други тарифни броеви од оваа глава, 
а се употребуваат во следните индустрии на храна или пијачки: лекарска-
та, слаткарската, за изработка на чоколади^! производи, макарони, рави-
оли или слични прехранбени производи од жита, за изработка на произ-
води од месо, риби, овошје и зеленчук (вклучувајќи и машини за сечење 
и режење); за производство на шеќер и пиво: 
1) Машини 

а) за производство на леб, печиво, кекс, тестенини и сл. ДК 
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в) 'за подготвување и преработка на месо, риби, черупкари итн. ДК ЛБ 
г) за подготвување и преработка на овошје ДК ЛБ 
д) за подготвување и преработка на зеленчук ДК ЛБ 
е) за производство на пиво ДК ЛБ 

84.36 Машини за предење од маса (истиснување) на синтетички и вештачки тек-
стилни влакна, машини за поделување на природни или вештачки и син-
тетички текстилни влакна; текстилни машини за предење и кончење; тек-
стилни машини за дублирање, мулинирање и намотување (вклучувајќи и 
машини за намоутување на јаток): 
2) Машини од сите видови, што се употребуваат за преработка на природ-

ни или синтетички и вештачки влакна: 
а) развлекачи за памук, коноп, лен и вештачки и синтетички влакна ДЕС ЛБ 
б) машини за подготвување на влакна од волна ' ДК ЛБ 

3) Машини за предење или кончење, машини за дубл ирање, мулинирање 
или намотување (вклучувајќи и машини за намотување на јаток): 

б) машини за дублирање на предиво од памук, коноп, лен и од синте-
тички и вешачки влакна, освен автоматски ДК ЛБ 

в) машини за намалување и премотување предиво ДК ЛБ 

84.37 Машини за ткаење, машини за плетење и машини за изработка на гајтан-
-предиво, тил, тантели, везови, позамантерија, плетеници или: мрежи, ма-
шини за подготвување предиво, за употреба на тие машини, вклучувајќи 
сиовалки и машини за скробење: 
2) Трикотажни машини: 

б) други ДК ЛБ 
3) Други машини: 

а) сповалки за волна ДК ЛБ 
б) други ДК ЛБ 

84.40 Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, анретирање, 
довршување и превлекување на текстилно предиво, ткаенини или про-
изводи од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пег-
лање и суво чистење); машини за свиткување, намотување, сечење на тка-
енини; машини за преслекување на ткаенини или на други подлоги во 
производството на линолеум или на други покриван за под; машини за пе-
чатење на шари или зборови (што се повторуваат) или на целокупната 

'боја врз текстил, кожа, ѕидни тапети, хартија за завиткување линолеум и 
врз други материјали; плочи, клишиња или валјаци гравирани или наг-
ризени (ецувани) со киселина, за тие машини: 
3) Машини за суво чистење ДК ЛБ 
4) Машини за сушење, индустриски: 

а) машини и уреди за сушење синтетички и вештачки влакна, со вгра-
ден процесен сметач ДК " ЛБ 

6) - Други машини: 
в) мишини за бојосување на ткаенини (жигери), освен ненапонски ДК ЛБ 
д) машини за навртување и метрење на ткаенини ДК , ЛБ 
ѓ) машини за прскање и растегање на ткаенини ДК ЛБ 
е) други: 

1) машини за белење и бојосување на предиво Д К ЛВ 
7) Денови: 

а) машини за перење облека за домаќинството (до 6 кѕ сува облека) ДК ЛБ 

84.41 Машини за шиење мебел за вградување на машини за шиење, игли за ма-
шини за шиење: 
1) Машини за шиење: 

б) индустриски машини за шиење и глави за тие машини: 
1) за состанување делови на трикотажа со помош на котелци со ве-

рижење до финост 16/2,57 сш ДК ЛВ 
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2) Игли за машини за шиење; мебел наменет за машини за шиење; дело-
ви за производите од тар. број 84.41: 
а) мебел за машини за шиење 
в) делови: 

1) машини за шиење 

84.44 Валалници, валан ничии пруги и Бал јади за нив: 
2) Валјаци и други делови: 

а) валјади со трвдост до 90 шора и повеќе 
б) друго 

84.50 Апарати за гасно заварување, лемење, сечење и површинско калење: 
1) Апарати за заварување и лежење, обични 
2) Апарати за автоматско сечење или за сечење со пренос од цртежи 

84.51 Машини за пишување; освен машините за пишување со вграден механизам 
за сметање; машини за пополнување чекови: 
1) Машини за пишување со обични букви, електрични 
2) Машини за пишување со обични букви, ^електрични 
3) Други машини за пишување; машини за пополнување чекови 

84.52 Машини за сметање; книговодствени машини, регистар-каси, машини за 
фран к ирање пошта, машини за издавање билети и слични машини со 
вградени уреди за сметање: 
1) Машини за сметање (вклучувајќи и електронски калкулатори за на 

маса): 
1 в) други 

84.53 Машини за автоматска' обработка на податоци и нивни единици: магнетни 
или оптички читачи, машини за транскрибирање (прекинување) на пода-
тоци на носителите на податоци во кодирана форма и машини за обработ-
ка на такви податоци, неспомнати или неопфатени во другите тарифни 
броеви од оваа глава, односно оваа тарифа: 
2) Комплетни дигитални машини за обработка на податоци, кои во исто 

Куќиште содржат централна единица за обработка и барем една влез-
на и една излезна единица 

3) Комплетни дигитални централни единици за обработка на податоци; 
дигитални процоеори кои се состојат од аритметички, логички и управу-
вачки елементи; 

\ а) процесни сметачи за термсел ектра к и 
б) други 

84.55 Делови и ПРИПОР (освен покри РКП, куфери за машини и сл кои исклучиво 
или главно се наменети за машините од тар бр, 84 51 до 84 54: 
1) Делови и прибор за машини за пишување од тар. број 84.51 

-84.56 Машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, дробење, мелење 
или мешање земја, камен, руди или други минерални материјали во цврс-
та состојба (вклучувајќи и прав и маса-паста); машини за аглсмерација, 
моделирање или формирање на цврсти минерални горива, керамичка ма-
са, неетврднат цемент, гние и сл. или други минерални производи во прав 
или форма на маса; машини за изработка на ,леарски калапи, од песок: 
1) Машини за сортирање, просејување, сепарација или перење: 

а) на руда 
б) друго 

2) Машини за кршење или мелење: 
а) за руди на метали 
б) дробилки за јаглен, со капацитет над 1000 1/ћ 
в) други 

ДК 

ДК 

ДК 

д к 

д к ДК 

д к 
. д к 
д к 

дк 

дк 

д к 
д к 

д к 

д к 
д к 

д к 
д к 

лв 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
,Л В 
ЛБ 



Страна €84 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛР1СТ НА СФРЈ Петок, 8 мај 198С 

6) Машини за мешање или гмечење: 
а) мешалки 

4} Други машини: 
а) машини за пенетрација на руда на метали 
Г)\ машини за формирање и калапирање на градежен материјал 
в) машини за сечење глинени елементи за тули 
г» друго 

8-1 59 Машини и механички уреди со посебни функции кои не се распоредуваат 
во ниеден тарифен оро,] од оваа глава: 
4) Машини и механички уреди за индустријата на гума или на вештачки 

пластични маси: 

а) за ипјекционо брзгање на пластични маси:' 
]) за производство на сопирачки облоги 
2) други 

<>2 Куг лични, во л чести, иглести и бочвести тркала ви лежишта: 
5) Деловно 

а) прстени, надворешни и внатрешни 
б) трка вали тела (куг лици, валјаци и др.) 
в) кафези 
г) други 

84 63 Тракомисиони врти л а, криваи, Куќишта за лежишта, лизгани лежишта, 
запч,е^ици и запчссти преносници (вклучувајќи и фрикциони тркала, ме-
нувачки кутии и други преносници со променливи брзини), замавници, ре-
мени ци и Јажиња, макари, спојници за вклучување и исклучување, спој-
ницп за вратила: 

1) Трансмисисни и колепести вратила 
3) Записници, склопови од записници, менувачки кутии и други склопови 

за менување на брзина: 
а) хидраулични менувачи 
б) друго 

4) Спојици, рсменици и замавници 
5) Друго 

8 0 1 I оператори. мотори, претворачи (конвертори), ротациони или статичка 
трансформаторски, исправани и исправачки апарати, индуктори: 
8) Други трансфор.матори: 

а) специјални трансформатори за електрични печки за топење на ме-
тална руда, со сила над 20 kV А 

85 02 Електромагнети; перманеитни магнети и производи од специјални матери-
јали за про-изводство на лерманентни магнети (blanks); електромагнетски 
и перманентни магнетски стегачки глави, стегачки направи и слични др-
жачи fia работни предмети; електромагнетски слојници и про носници, 
електромагнетски кочници; електромагнетски главина дигање: , 
1) Електромагнети: 

а) меки феритни јатки 
б) други 

2) Перманентни магнети: 
а) леани 
б) феритни 
в) други 

/ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛЕ-
ЛЕ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

л в 

л в 
ЛБ 

ЛВ 
ДЕ' 
МЕ 

ДК 

д к 
д к 
д к 
дк 

д к 
д к 

РК 
РК 
РК 
РК 

д к -

д к 
д к 
д к 

- д к 

д к 

д к 
. д к N 

д к . 
д к 
д к 



Петок, 8 маЈ^ 1981 ''СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 27' - Страна 685 

3) Електромагнетски кочници: 
а) за автомобили ДК ЛБ 
б) други ДК ЛБ 

4) Електромагнетски спојници ДК ЛБ 
5) Електромагнетски глави за дигање ДК ЛБ 

' 6) Друго ДК ЛБ 

85.03 Примарни ќелии и примарни батерии: 
1) Лекланшеови и воздушно-деполаризациони РК ЛБ 
3) Друго РК ЛБ 

85.05 Рачни алати со вграден електричен мотор: 
1) За дупчење ДК ЛБ 
2) За површинска обработка ДК ЛБ 
3) Кружни и верижни пили ДК ЛБ 
4) Бетонски еибратори ДК ЛБ 
5) Друго ^ "ДК ЛБ 

85.06 Електромеханички апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор: 
1) Правопшукалки и апарати за мазнење на под ДК ЛБ 
2) Вентилациони отстранувани на гасови и собни вентилатори ДК ЛБ 
3) Апарати, за мелење и мешање храна; апарати за цедење на сокови 

од овошје ДК Л В 
4) Други апарати ДК ЛБ 
5) Делови ДК ЛБ 

85.08 Електрична опрема за задвижување и палење на мотори со внатрешно со-
горување (вклучувајќи и магнети за палење, динамо магнети, калеми за 
палење, мали етартер-глотори, свеќички за.палење и усвитување); генера-
тори (динама и алтернатори) и реглери кои се користат заедно со тие мо-
тори : 
1) Стартери за мотори, динама и алтериатори ДК ЛБ 
2) Магнети за палење: 

а) динамо-магнети ДК ЛБ 
3) Индукциски калеми (бобина) ДК ЛБ 
4) Свеќички ДК ЛБ 
5) Магнетни замавници ДК ЛБ 
6) Разводници ДК ЛБ 
7) Греј ни елементи ДК ЛБ 
8) Друго ДК ЛБ 

85 09 Електрична опрема за осветление и сигнализација и електрични бришани 
за стакло, апарати за спречување на замрзнување и замаглување, за ве-
лосипеди и моторни возела: 
1) Врни тачи за стакло, апарати за спречување на за?лрзнување и замаглу-

вање за моторни возила . ДК ЛБ 
2) Електрична опрема за осветление и сигнализација, за моторни возила ДК ЛБ 
3) Електрична опрема за велосипеди и мопеди . ДК ЛБ 

85.10 Електрични преносни светилки (ламби), батериски и магнетски, освен лам-
бите од тар, број 85.09: 
1) Батериски и електрични светилки: 

а) џебни ДК ЛБ 
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85.11 Индустриски и лабораториски електрични печки и рерпи и индукциона и 
диелектрична опрема за греење; електрични и ласерски машини и апара-
ти за заварување, лемење или сечење: 

1) Електрични печки, рерни и опрема за индукционо или диелектричш 
загревање и нивни делови: 
б) друго: 

1) за тонење на руда на метали ' ДК ЛБ 

2) електроотпорни печки за термичка обработка на делови на трка-
лави лежишта во неутрална атмосфера ДК ЛБ 

3) индукциони печки за загревање на трупчиња за прстени на тр-
калави лежишта ДК ЛБ 

4) друго ДК ЛВ 

2) Електрични или ласерски машини и апарати за заварување, лежење 
или сечење и нивни делови: 
в) друго ДК ЛВ 

85.12 Грејачи за вода; електрични апарати за греење почва и електрични апарати 
за греење простории; електрични апарати за уредување коса (за сушење 
ондулација и слично); електрични пегли; електротермички уреди за до-

,маќинство; електрични греј ни отпориици, освен оние од тар. број 85.24: 

1) Електрични греј ани за вода: 
а) бојлери Д К ; Л В 

2) Електрични апарати за загревање почва и електрични апарати за за-
гревање простории ' ДК Л В 

4) Електрични пегли за пеглање ДК " ЛВ 
7) Делови: 

а) греј ни плочки и цевести гр,еј ечи за шпорети 4 Д К ЛВ 

85.13 Електрични апарати за жичка телефонија и телеграфија (вклучувајќи и 
такви апарати за жични системи со носечка струја): 

1) Апарати: 
а) телефонски централи: 

3) индукторски ДК ЛБ 
4) јамски телефонски централи во„Ѕ" изработка ДК ЛБ 
5) други ДК ЛБ 

б) телефонски апарати: 
1) индукторски ЅV и слични ДК ЛБ 

2) автоматски телефонски апарати и регистрирачки телефонски апа-
рати ДК ЛВ 

4) други ДК ЛВ 

д) други телефонски апарати: 

2) други . ' ДК ЛВ 

е) друго: 

1) телефонски уреди на ДК ЛВ 

2) друго ДК ЛВ 

85.14 Микрофони и нивни поста меит и; звучници; аудиофреквентни електрични 
потсилувачи: 

1) Апарати, вклучувајќи и тестаменти за Микрофони: 

а) звучници и звучни кутии ДК - ЛБ 

г) потсилувачи ниско фреквентни ДК ЛВ 
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85.15 Радиотелеграфски и радиотелефонски предавател ни и приемни уреди, ра-
диоемисиони и телевизиски предавателни и приемни уреди (вклучувајќи и 
приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук) и те-
левизиски камери; помошни уреди за радионавигација, радари и радио-
уреди за далечинско управување: 
3) Црно-бели телевизиски приемници вклучувајќи и приемници со вгра-

дени уреди за снимање и репродукција на звук ДК 
10) ^Делови: 

а) делови за производите од точ. 1 до 7 на овој тарифен број ' ДК 

85.16 Електрична опрема за контрола на железничкиот сообраќај', на патниот 
сообраќај, и на сообраќајот на внатрешните водни патишта и опрема што 
се употребува за контрола на сообраќај во луки, пристаништа и на аеро-
дроми: 
1) Во железничкиот сообраќај ДК -
2) Во патниот сообраќај , ДК 

ЛБ 

ЛВ 

ЛВ 
ЛБ 

85.17 Електрични апарати за звучна и визуелна сигнализација (како што се: 
ѕвона, сирени, покажувачи^ табли, алармни апарати за заштита од краж-
ба и пожар), освен оние од тар. бр. 85.09 и 85 16: 
1) За звучна сигнализација: 

а) алармни -уреди за заштита од кражба и пожар: 
1) за рудници за јаглен ДК 
2) други ДК 

б) други: 
2) за рудници за јаглен у ДК 

2) За визуелна сигнализација: 
в) други ДК 

3) За комбинирана, звучиовизуелна сигнализација: 
в) други ДК 

85.18 Електрични кондензатори, константин или променливи: 
1) Со константен (постојан) капацитет: 

а) кондензатори за телеграфија, телефонија, висока фреквенција и 
мерење - ДК 

б) кондензатори за корекција на -фактор на сила и за јака струја ДК 
в) други ' ДК 

2) Други; 
а) кондензатнри за телеграфија, телефонија, висока фреквенција и 

мерење ДК 
б) кондензатори за корекција на фактор на сила и за јака струја ДК 
в) други ' ДК 

85.19 Електрични апарати за вклучување и исклучување на електрични струјни 
кола; за заштита на електрични кола и за израбока на споеви за или во 
електрични струјни кола (на пр. прекупувачи, релеи, осигурувачи, одвод- , 
ници на према поп и, придушувачи на лутачки бранови, штекери, ситал ич-
ки грла (фасонки), приклучни "и разводни кутии; отпорнине; константин 
или дотерува чки (вклучувајќи и потенциометри), . освен греј ни отпорнион; 
печатени кола, разводни табли (освен телефонски разводни табли) и ко-
мандни табли: 
1) Електрични апарати и нивни делови за вклучување и исклучување на 

електрични струјни кола; за заштита на електрични кола и создавање 
на споеви за или во електрични струјни кола; разводни табли и ко-
мандни табли и нивни делови: 

-а) кабелски спојница! и завршници Д Д 
б) мрежни командни табли со низок и висок напон,"осветлувачки и ка-

бел ски командни табли во „Ѕ" изработка, ДК 
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в) заштитни расклопил апарати и разводни уреди со низок и висок 
напон во „Ѕ" изработка ДК ЛБ 

г) спојници со спојување кабли со низок и висок напон во „Ѕ" изра-
ботка ДК ЛБ 

д) командни табли за регулација на работа на машини за потискува:-
ње и сува доработка на вештачки и синтетички влакна - Д К ЛБ 

ѓ) разводни командни табли во „Ѕ" изработка ДК ЛБ 
е) командни табли за производство на метали ДК ЛБ 
ж) командни табли за производство на јаглен ДК Л В 
з) друго ДК ЛБ 

2) Печатени кола и низн-и делови Д К ЛБ 
85.20 Електрични сијалици со влакна и електрични сијалици со празнење (вклу-

чувајќи и инфрацрвени и ултравиолетови сијалици); лачни сијалици: 
• 1) Сијалици со влакно, освен инфрацрвени и ултравиолетови сијалици: 

а) до 1.000 W ~ ДК JIB 
б) над 1.000 W ДК Л В 

2) Сијалици со празнење, освен ултравиолетови СИЈАЛИЦИ' ДК Л В 
85.21 Термојонски, ладнокатодни и фотокатодни електронски ламби и цевки 

(вклучувајќи и ламби и цевки полнети: со пара или гас, цевки за катодни 
зраци, цевки за телевизиски камери и ламби и цевки исправани со жи-
вин лак); фотоќелии; монтирани пиезо-електрични кристали; диодде, 
транзистори и слични полуспроводиички елементи; диоди за емитирање 
на светлост, електронски микрокола: 
2) Други електронски цевки (вклучувајќи и цевки за телевизиски ка-

мери) : 
а) приемни електронски цевки " , ДК ЛВ 

3) Диоди, транзистори и слични полуспроводнички елементи; диоди за 
емитирање на светлост; фотоќелии (вклучувајќи и фотодиоди и фото-
транзистори) ДК ЛВ 

5) Монтирани пиезо-електрични кристали ДК Л В 

85.24 Јаглени четчиња, јаглен за лачни ламби, јаглен за батерии, јаглени елек-
троди и други предмети од јаглен ком се употребуваат за електрични* 
цели: 
1) Јаглени или графитни електроди: 

г) за сиј-алици РК ЛБ 
д) други РК ' ЛВ 

2) Јаглени и графитни четчиња и други лизгави контакти РК ЛВ 
5) Друго: 

а) антрацитни и аморфни оформени маси РК ЛВ 
85.25 Изолатори од кој и да е материјал: 

1) Од стакло ' РК ЛВ 
2) Од керамички материјали , РИ Л В 
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86.03 Други шински локомотиви; тендери: 
3) Дизел механички локомотиви: 

а) дизел локомотиви во „Ѕ" изработка 

4) Други шински локомотиви: 
а) за нормален колосек 

86 04 Моторни железнички и трамвајски патнички и товарни коли и моторни 
дресини: 
6) Моторни дресини 

86.08 Контејнери специјално конструирани и опремени за еден или повеќе на-
чини на превоз: 
4) За превоз на радиоактивни материи 

86.09 Делови за железнички локомотиви и трамваи и за други шински возила: 
2) Бандаж и: 

а) за железници 
3) Кочници: 

а) делови за сопирачки уреди за 'локомотиви — уреди за испуштање 
песок 

б) други 

86.10 Железнички и трамвајски шински склопови и прибор, механичка опрема 
неелектрична, за сигнализација и контрола на патни, шински и други 
возила, на бродови или воздухоплови; делови на шински склопови, при-
бор или опрема: 
1) Железнички и трамвајски колосеци и нивни фитинзи: 

а) монтирани шини 
б) смртници 
в) друго 

87.02 Моторни возила за превоз на лица стоки или материјали (вклучувајќи и 
спортски моторни возила, освен оние од тар, број 87.09): 
3) Друго: 

в) камиони (вклучувани и кипсри и дампери): 
В над 70 1 носивост 

87.03 Моторни возила за специјални цели (кпко што се, самотоварни возила за 
префрлање на дефектни кози па, противпожарни возила,, возила со скали 
на извлекување, возила за чистење на улици, возила - снежни п.путови, 
возила за полевање на улици, возила - дигалки, рефлекторски возила, 
возила - подвижни работилници и подвижни радиолошки возила), освен 
моторните возила од тар број 87.02: 

1) За геолошки истражувања 
8) Радиолошки возила 
9) Подвижни клиники 

11) Радио и телевизиски репортажи и возила, со вградена опрема 

87 06 Делови и прибор за МОТОРНИ возила од тар. бр 87 01, 87 02 и 87 03' 
1) Делови за моторни возила со носивост над 70 4 
2) Делови за други моторни вози па: 

г) делови за производи од точка 21 под а \ б? и в) на оној тарифен бро? 
д) делови и склопови на механизмот за кочење 
ѓ) зглобови и спојки: 

1) хомокинетички зглобови со кардански крст 
2) друго 

РК 

РК 

.РК 

РК 

РК 

РК 
РК 

РК 
РК 
РК 

РК 

РК 
РК 
РК 
РК-

дк 

лк 
ДК 

дк 
ДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

Л В 
ЛБ 



Страна 6ДО - Б^рој 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 мај 

е) ладилници, електрични грејачи, резервоари за гориво, придушу-
ва чи и нивни делови Д К 

ж) делови за каросери" ДК 
з) неподвижни оски ДК 
и) други делови: 

1) делови обработени (отпресоци, одливки отковки) ДК 
2) делови необработени (отпресоци, одливки и опковка) ДК 

87 12 Делови и прибор за производите од тар. бр. 87.09, 87 10 и 87.11: 
1) Од тар. број 87.09 ДК 
2) Од тар. број 87.10 ДК 

88.02 Авиони, едрмлици и змејови; ротошути' 
2) Хеликоптери ЛБ 
3) Други авиони чија тежина во неоптоварен^ состојба не преминува 

2000 kg: 
а) со носивост до 600 kg ЛБ 
б) со носивост над 600 kg ЛБ 

4) Други авиони чија тежина во неоптоварен состојба преминува 2000 kg 
а не преминува 15 ООО kg: 
а) авиони за патнички сообраќај, со најмалку 5 патнички седишта • Л В 
б) други ЛБ 

5) Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба преминува 15 ООО kg: 
а) авиони за патнички сообраќај, со најмалку 5 патнички седишта ЛВ 
б) други ЛВ 

89.01 Бродови, чамци и други пловила кои не се распоредуваат во кој и да биде 
од следните тарифни броеви на оваа глава: 
2) Јахти и други пловила за разонода или спорт-

а) чамци за веслање, кајакарење и кануистика, изработени од специ-
јално дрво или од пластична маса РК 

б) друго РК 
3) Танкери од сите видови РК 
4) Други бродови за превоз на стоки вклучувајќи и бродови за превоз и 

на патници и на стоки: 
а) поморски товарни бродови РК 
б) траекти РК 
в) друго РК 

\ 
5) Рибарски бродови: бродови-фабрики и други бродови; кои се користат 4 

во активности директно поврзани со рибарење РК 
6) Друго: 

а) патнички бродови . РК 
б) бродови со крилца (хидрокрилни) и на воздушна перница РК 
в) друго РК 

89.02 Бродови специјално наменети за влечење или за туркање на други пло-
вила: 
1) ЛУЧКИ и вонлучки реморкери, наменети за спасување, јачина над 

440 KW Р К 
2) Други РК 

89.03 Пловечки светилник, противпожарни пловила, пловечки багсри од сите 
видови, пловечки дигалки и други пловила, за кои пловидбата е според,на 
во однос на нивната главна функција: пловечки докови; пловечки или 
нуркачки дупчачки или производствени платформи: 
1) Пловечки докови РК 

' 2} Пловечки платформи за подморски истражувања и експлоатација РК 
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3) Дигалки, багери, противпожарни пловила, со сопствен погон РК 
4) Светилници РК 
5) Друго РК 

89.05 Пловечки постројки, освен пловилата (на пр., кесони, платформи за исто-
варување, плутачи и патокази) Р К 

90.01 Леќи, призми, огледа па и други оптички елементи од кој и да е материјал, 
немонтирани освен такви оптички необработени елементи од стакло; лис-
тови или плочки од поларизирачки материјал: 
1) Леќи, призми, огледала и други оптички елементи: 

а) за очила, оптички обработени ДК 

90.03 Рамки, рамови и нивни делови, за очила, за цѕмкери, за лорњоаи, заштитни 
очила и слично: 
1) Рамки за очила и цвикери: 

а) од пластична маса ч ДК 
б) други ДК 

2) Друго - ДК 

90.04 Очила, цвикери, лорњони, заштитни очила, корективни, заштитни или за 
други цели: 
1) Очила за сонце: 

а) со рамки од пластична маса ДК 
б) други ДК 

2) Очила за корекција на видот ДК 
3) Заштитни очила ДК 
4) Друго ДК 

90 05 Дурбини или двогледи (мозокуларни и бинокуларни), со призми или без нив ДК 

90.10 Апарати и опрема, што .ее користат во фотографски или кинематографски 
лаборатории кои не спаѓаат во ниеден тарифен број на оваа глава; апара-
ти за фотокопирање (со или без оптички или контактен систем) и апарати 
за копирање со топлотна постапка; екрани за проектори: 
1) Апарати за фотокопирање или термокопирање ДК 

ДК 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

90 22^Сложени оптички микроскоп^ со уред или без уред за фотографирање или 
за проектирање на слика' 
2) Други оптички микроскоп!! ДК 

90.16 Инструменти за цртање, за обележување и за математичко сметање, маши-
, ни за планирање, пантографи, сметачи — шибери, диск-сметачи и слично; 

инструменти за мерење или контрола, како и машини и апарати што не 
се распоредуваат во некој друг тарифен број на оваа глава (на гхр., ми-
хрометри. шестари. калибрарници, прачки за мерење, машини за урамно-
тежување (балансирање); проектори на профили: 
1) Инструменти, апарати и машини: 

а) инструменти за цртање, обележување и м,ат,ематичко сметање ДК 

б) мерки и контролни инструменти, апарати и машини: 
3) ваги за мерење н.а дијаграми на сила ДК 

б) дијагностички инструменти, апарати и прибор 
4) Друго ' ДК 

90.17 Медицински, забарски, хируршки и ветеринарски инструменти и апарати, 
(вклучувајќи и електромедицински апарати и апарати за испитување ^ 
видот): 
3) Друго: 

б) дијагностички инструменти, апарати и прибор ДК 
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МЕ 
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ЛБ 
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90.19 Ортопедска справи, хируршки појаси, утот и и слично, копии и други по-
магала за преломи; вештачка екстремитети, очи заби и други вештачки 
делови на тело; помагала за подобрување на слухот и доуги апарати што -
се носат или вградуваат во тело за да надоместат недостаток или инва-
лидност: 
2) Друго: 

в) вештачки екстремитети, очи, заби и др.: 
3) вештачки заби РК ЛБ 
4) -протези РК ЛВ 

90.20 Апарати засновани врз користење на рендген-зраци или радијација на 
радиоактивни материи (вклучувајќи и апарати за радиографија и радио-
терапија); рендгенски генератори, рендгенски цевки; рендгенски екрани; 
рендген!ски генератори со висок напон; рендгенски контролни табли л 
маси; рендгенски маси, столови и слично за испитување и лекување: 

1) Рендген апарати, апарати врз база на радиоактивни изотоп^ и други 
апарати врз база на нуклеарно зрачење: 
б) други апарати без извор на зрачење и комндеа маса: 

2) други ДК ЛБ 
2) Командни маси, генератори и рендгенски цевки: 

б) друго ДК ЛВ 

90.23 Хидромстри и слични инструменти; тсрмометри, пирометри, барометри, хи-
грометри; психометри, со уред или без уред за регистрирање; комбинаци-
ја на тие инструменти: 
1) Термометри ДК 7 ЛВ 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматско контролирање на 
проток, длабочина, притисок или други променливи вредности на течнос-
ти или гасови или за автоматско контролирање на температурата (на пр.: 
манометри, термостат^, покажувачи на нивоа, мерачи на протоци, мерачи 
на топлина, автоматски регулатори за печки) кои не се производи од тар. 
број 90.14: 
2) Друго: 

б) турбо и ротациони мерачи на протек на гас ДК ЛБ 
в) друго ДК ЛВ 

90.26 Мерачи за мерење потрошувачка или производство на гасови, на течности 
и на електрицитет; калибрирачки справи за тие мерачи: 
1) Отруј омери ДК Л В 
2) Други: 

а) за гасови ДК ЛВ 

90.27 Бројачи на обрти, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на минати 
километри, чекори и слично, покажувачи на брзина (вклучувајќи и маг-
нетски покажувачи на брзана) и тахометри (освен производите што се 
распоредуваат во тар. број 90 14); стробоскопи: 
2) Сите бројачи на производство, обрти и слични со регулација ДК ЛВ 

90 28 Електрични и електронски инструменти и апарати, за мерење, проверување, 
анализа и автоматска регулација: 
1) Електронски автоматски регулатори: 

а) регулатори за производство на вештачки и синтетички влакна ДК ' ЛВ 
б) регулатори во „Ѕ" изработка ДК ЛВ 

в) други ' д к ' ЛБ 
2) Електронски инструменти и апарати за мерење или детекција на јони-

зирачки зрачења Д К " ЛБ 
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3) Други електронски инструменти и апарати: 
а) во „Ѕ" изработка ДК 
б) за производство на метали ДК 
в) за производство на јаглен ДК 
г) други ДК 

4) ^електронски автоматски регулатори (управувачки единици): 
а) во ,,Ѕ" изработка ДК 
б) други - ДК 

5) Други неелектронски инструменти и апарати: 
а) апарати за ултразвучно испитување на метали ДК 
б) други ' д к 

92.11 Грамофони, диктафони и други апарати, за снимање или репродукција на 
звук, вклучувајќи и направи за вртење на плочи и ленти, со звучни гла-
ви или без звучни глави; телевизиски апарати за снимање или репродук-
ција на слика и звук: 
1) Електрични грамофони, кои работат кога во нив ќе се уфрли парине 

или жетон ДК-
2) Други електрични грамофони и апарати за репродукција на звук ДК 

94.01 Столови и други седишта (освен оние од тар. број 94.02), што можат или 
не можат да се претворуваат во кревети, нивни делови: 

1) Столови и други седишта: 
а) од дрво: 

1) поставени - (тапетирани) или прекриени ДК 
2) друго: 

а) столови од свиткано дрво ДК 
б) столови со наслон ДК 
в) столови градинска ДК 
г) столови за лежење ДК 
д) други столови ДК 
ѓ) друго ДК 

б) од метал: 
1) поставени (тапетирани) или прекриени. 1 ДК 
2) друго ДК 

в) друго: 

1) поставени (тапетирани) или прекриени: 
а) фотелји ДК 
б) фотелји што се претворуваат во кревет ДК 
в) софи и отомани ДК 
г) друго ' да 

2) друго: 
а) столови плетени ДК 
б) друго ДК 

2) Делови за столови и други седишта: 
а) од дрво ДК 
б) од метал ДК 
в) од пластични материјали ' Д К 

г) друго ДК 
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94.02 Медицински, забарски хируршки и ветеринарски мебел (на пр., операци-
ски маси, болнички кревети со механички прибор); забарски и слични 
столови со механизми за подигање, вртење или наведнување; делови од 
тие производи: 
1) Мебел за ординации 
2) Столови за механичко подигање, поместување или наведнување 
3) Делови: 

б) други 
94.03 Друг мебел и негови делови: 

1) Од метал 
2) Од дрво 
3) Од други материјали; делови од мебел: 

а) мебел 
б) делови: 

1) од пластични материјали 
2) други ' 

94.04 Мадраци, постелни работи и слични производи за мебел, опремени со пру-
жини или полнети со ,кој и да било материјал, од скела и динана, пенеста 
или сунѓереста гума или од експандирани вештачки пластични материја-
ли, препечени или'непреслечени (на пр., душеци јоргани, перени, перни-
ци, перничиња и сл.): 

1) Производи од експандкрана пенеста или сунѓереста гума па и комби-
нирана со друг материјал: 
а) душеци и мадраци 
б) перници . " 

в) друго 
2) Друго: 

а) душеци и мадраци 
б) јоргани 
в) перници од перје 
г) други перници 
д) друго " 

97.01 Играчки со тркала, конструирани за јавање или возење деца (на пр., вело-
сипеди и трицикли - играчки и автомобили со педали); колички за ку-
кли со две или четири тркала: 

1) Детски велосипеди со пречник на тркалата до 12" 
2) Автомобили со педали 
3) Тротинет^ 
4) Друго -

97.02 Кукли 
1) Кукли од пластични материјали 
2) Кукли од гума 
3) Други кукли 
4) Делови и прибор за К У К Л И 

97.03 Други играчки: работни модели што се употребуваат за рекреација: 
1) Без механизам: 

а) топки 
б) играчки со животински лик 
в) друго 
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1 2 3 4 

2) Со механизам: 
а) со електричен мх а низам ДК ЛБ 
б) со други механизми дк ЛБ 

3) Други д к ЈЈБ 
4) Делови ' ДК Ј1Б" 

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

Е. п. бр. 173 -
9 април 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

253. 

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни 
ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМ-
ПИСКИ ИГРИ 1984 ГОДИНА ВО САРАЕВО КАКО 
НАСТАН НО ПОВОД НА КОЈ ВО 1982 ГОДИНА ЌЕ 

СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

1. Се определуваат XIV зимски олимписки игри 
1984 година во Сараево како настан по повод на 
кој во 1982 година ќе се издадат пригодни ковани 
пари. 

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

Е. п. П, бр. 174 
23 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

254. 

Врз основа на член 70 став 5 од Законот за 
воената обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/80) 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПА-
РИЧНИОТ НАДОМЕСТ НА РЕГРУТИТЕ И ЛИЦА-
ТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ, ШТО НЕ СЕ ВО РА-
БОТЕН ОДНОС, ЗА ВРЕМЕ НА ВРШЕЊЕ ВОЕНА 

ОБВРСКА 

1. На регрут и лице во резервен состав што не 
се во работен однос и самостојно не вршат дејност 
со личен труд со средствата на трудот во сопстве-
ност на граѓани, односно не вршат друга професи-
онална дејност, како и на регрут и лице во резер-
вен состав што не остваруваат ппаво на пензија 
или на паричен надомест поради привремена нев-
работеност, за време на вртењето на регрутната 
обврска, односно обврската на служење во резер-

вен состав на вооружените сили, заради кои се по-
викани, им припаѓа надомест во височина , од 809/о 
од загарантираниот личен доход утврден со закон 
за територија на општествеио-политпчка заедница 
на која регрутот или лицето во резервен состав има 
живеалиште, односно престојувалиште и која му 
доставила позив за вршење на воената обврска. 

2. На лице во резервен состав од точка 1 на -
оваа одлука кое не е во работен однос ниту само-
стојно врши дејност со личен труд со средствата на 
трудот во сопственост на граѓани, односно не врши 
друга професионална дејност, кико и на лице во 
резервен состав кое не остварува право на пензија 
или на паричен надомест поради привре?узена невра-
ботеност, за време на службата во резервен состав 
во вооружените сили, му припаѓа надомест спрема 
чинот, отпиено класата што ја има, а во височина 
на платата и додатокот на активен помлад офицер, 
офицер, односно воен службеник во ист чин, однос-
но класа. Ако на тоа лице надоместот од точка 1 на 
оваа одлука му е поголем од платата опрема чинот, 
односно класата, му припаѓа разлика помеѓу висо-
чината на платата и височината на надоместот од 
точка 1 на оваа одлука. 

3. На жена која доброволно се пријавила за 
воена обука и припаѓа надомест од точка 1 на оваа 
одлука за време додека се утврдува нејзината спо-
собност за воена служба, по позивот на надлежниот 
орган. 

4. Износот на дневниот надомест се утврдува 
така што месечните износи од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука ќе се поделат со бројот 30, 

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува по извршу-вањето на обврската од точка 1 
на оваа одлука. Ако таа обврска трае подолго од 
еден месец, надоместот се исплатува месечно на-
назад. 

6: Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за износот на 
паничниот надомест за време на воена служба на 
лицата во резервен состав што не се во работен 
однос (,Службен лист на СФРЈ", бр. 62/74). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на' објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 175 
30 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 
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255. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ'1, бр, 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО-

ПРЕДАВАТЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за радиопредаватели што ги и,маат 
следните називи и ознаки: 

1) Радио комун-икации. Предава-
тели. Методи на мерење, Општи тер-
мини што се однесуваат на саканата 
модул аци ја — — — — — — — JUS N.N6.345 

2) Радио комуникации. Предава-
тели. Методи на мерење. Мерења што 
се однесуваат на саканата модул аци ја JUS N.N6.346 

3) Радио комуникации. Предава-
тели. Методи на мерење. Карактери-
стики на предавателите што се одне-
суваат на саканата модулација — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на радио предаватели што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
&а овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеци од денот на објавувањето* во „Службен 
јЈмст на СФРЈ". 

JUS N.N6.347 

Бр, 50-6892/1 
Ч април 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
U 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИ-
ЕМНИ АНТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИСКИ И ЗА РАДИО-

ДИФУЗНИ ЕМИСИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за 'приемни антени За телевизиски 
и за радио дифузни емисии, што ги имаат следни-
ве називи и ознаки: 

JUS N.N6.502 

JUS N.N6.504 

1) Радиекомуникации. Приемни 
антени за телевизиски и за радио-
дифузни емисии во фреквенциски оп-
сег од 30 MHz до 1000 MHz. Термини, 
дефиниции и битни карактеристики JUS N.N6.501 

2) Радиокомуникации. Приемни 
антени за телевизиски и радиодифуз-
ни емисии во фреквенцискиот опсег од 
30 MHz до 1000 MHz. Методи на мере-
ње на електричните карактеристики 

3) Радиокомуникации. Приемни 
антени за телевизиски и за радиоди-
фузни емисии во фреквенциски опсег 
од 30 MHz до 1000 MHz. Методи на 
мерење на механичките карактерис-
тики и на влијанието на околината JUS N.N6.503 

4) Радиокомуникации. Приемни 
антени за телевизиски и за радиоди-
фузни емисии во фреквенпискиот 
опсег од 30 MHz до 1000 MHz. Грани-
чни вредности за електричните и ме-
ханичките карактеристики — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во. посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Чаен 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на приемните антени за телевизиски и ра-
дио-дифузни емисии што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Служебн 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-6893/1 
7 април 1981 година 

Белград 

за 
Директор 

на Сојузниот завод 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

257. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СКЛА-
ДИРАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за складирање на нафта и нафте-
ни деривати, што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Вертикални надземни резерво-
ари со цилиндрична форма, заварени 
со зафатнина од 15 до 80 ш3, за склади-
рање на сурова нафта — — — — JUS M.Z3.046 

2) Вертикални надземни резерво-
ари со цилиндрична форма, заваре-
ни, со. зафатнина од 90 до 500 ш3, за 
складирање на сурова нафта — — JUS M.Z3.05© 
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3) Складирање на нафта и наф-
тени деривати. Вертикални цилидри-
нни надземни резервоари, заварени, 
со рамно дно, со отворен врв и непод-
вижен или пливачки покров — — JUS M.Z3 054 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на вертикални надземни резервоари со 
цилиндрична форма за складирање на нафта и на-
фтени деривати, што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр, 50-6894/1 
7 април 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

258. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електроника и телекомуникации, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електроника и телекомуника-
ции. Систем на скратено означување 
на вредноста на отпорниците и кон-
дензаторите со бук§и и броеви — JUS N.A4.051 

2) Електроника и телекомуника-
ции. Буквено означување на дозволе-
ните отстапувања на вредностите на 
отпорниците и кондензаторите 

3) Електроника и телекомуника-
ции. Непроменливи незамотани от-
порнине со мали сили. Општи барања 
и испитни методи — — — — — 

4) Електроника и телекомуника-
ции. Јагленослојни отпорници со ма-
ли сили за општа употреба. Климат-
ски категории 55/155/56 

5) Електроника и телекомуника-
ции. Јагленослојни отпорници со мали 
сили, за професионална употреба. 
Климатски категории 55/125/21 — JUS N.R3.1Q2 

6) Електроника и телекомуника-
ции. Металослојни отпорните со ма-
ли сили за професионална употреба. 
Климатски категории 55/155/21 — JUS N.R3.151 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник освен југословенските стандарди 
JUS N.A4 051 и JUS N.R0.Q20, се задолжителни во 
целост, а ќе се применуваат на отпорници и кон-
дензатори за електронски уреди што ќе се произве-
дат, односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за отпорници и кондеизатори од 
областа на електрониката и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/69). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Високостабилни непроменливи 
слој ни отпорници од типот 1. ••Општи 
технички прописи — — — — — JUS N.R3.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на електрониката и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/71) 

2) Телекомуникации и електрони-
ка. Буквено означување на толеран-
циите на отпорниците и кондензато-
рите — — — — — — — — JUS N R0 020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за електроника и телекомуникации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/71). 

Член 5 
Овој правилник влегз^ва во сила по истекот на 

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

Бр. 50-6890/1 
7 април 1981 година 

Белград 

за 
Директор 

на Сојузниот завод 
стандардизација, 

Вукашин' Драгоевиќ, с. р, 

— JUS N.R0.020 

JUS N.R3.021 

— — JUS N.R3.101 

259. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/77 
и 11/80), директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕ-

' ж е д СТОЛАРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за градежна столарија што ги има 
следниот назив и ознака: 

Градежна столарија. Прозорци и 
балконски врати. Термини и дефини-
ции — — — JUS D.E1.001 



Страна 698'— Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 мај 1981 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен ден од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

,член I на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-6889/1 
7 април 198) година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
ста ндард изаци ј а, 

Вукашгш Драгоевиќ, с. р. 

260. 
* 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКС-

ТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за текстил што ги имаат следните 
називи и ознаки 

1) Облека. Технички услови и 
проверување големините на облеките JUS F.G0.011 

2) Шамии, шалови, шамивчиња и 
Слични производи. Технички услови JUS F.G0.012 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овоЈ 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на облека, шами и, шалови, шамивчиња и 
слични производи што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Шамивчиња, Мерки и општи 
услови — — — — — — JUS F.G1.630 

2) Шамии, четвртести. Мерки и 
општи услови — — — — — — JUS F.G1.631 

3) Шалови. Мерки и општи услови JUS F.G1.632 
даночни со решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/71). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сида по истекот на 

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

Бр. 50-6888/1 
7 април 1981 година 

Белград 
Директор 

ца Сојузниот завод за 
стаедардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

261. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ФОЛИИ' 
ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ ЗА ПАКУВАЊЕ НА 

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски 

стандард за фолии од пластични маси за пакување 
на млечни производи, што ги има следниот назив 
и ознака: 

Пластични маси. Фолии за паку-
вање на пастеризирано млеко и млеч-
ни производи — — — — — — JUS G.СВ.511 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел од овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на фолии од пластични маси за пакување, 
на млечни производи, што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. t 

Ч-лен 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, што го има следниот назив и ознака: 

Пластични маси. Фолија за паку-
вање на пастеризирано млеко, млечни, 
и овошни напивки — — — — JUS G.C8.511 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за фолии од пластични маси („Службен л,ист на 
СФРЈ", бр. 18/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на С,ФРЈ". 

Бр. 50-6887/1 
7 април 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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262. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/77 
и 11/80), директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕК-

СТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди за текстил што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Текстил. Универзален текс-си-
стем за означување на должинска-
-линиска маса и табели со вредности 
на традиционалните броеви за преѓа, 
пресметани и заокружени вредности 
по текс-системот — — — — — JUS F.A0.101 

2) Текстил, означување на преѓа-
та и на конецот во тек с-системот — JUS F.A0.102 

Плен 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а сс 
обавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на влакна, преѓа и конец, што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да $ажи Решението за донесу-
вање на југословенски стандард за означување на 
преѓа и конец (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 47/52). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Текстил Табела за посветува-
ње бројот на преѓата од еден систем 
во друг — — — — — — — — JUS F.B2.022 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за конец, преѓа и ткаенини од памучен тип („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 6/57); 

2) Воведување систем на текс за 
означување дебелината на текстилни-
те влакна, преѓата и слични производи JUS F.A0.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилните производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63); 

3) Означување на преѓата и коне-
цот во текс-системот — — — — -JUS F.A0.101 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-6891/1 
7 април 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Byкашин Драгоевиќ, с. р. 

263. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини (,,Службен лист на СФРЈ, 
бр, 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредитната 
политика ЕО1981 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 74/80) и Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките осно-ви на кредитната по-
литика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА М Е Р К И Т Е ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА М О Н Е Т А Р -
Н О - К Р Е Д И Т Н А Т А ПОЛИТИКА В О 1981 Г О Д И Н А 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Народната банка на Југославија, заради ре-
гулирање на количината на пари во оптек, со оваа 
одлука ги утврдува условите за користење на при-
марната емисија за намените определени со Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика'и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1981 година, и тоа; 

1) за купување, преку банките, на преносливи 
краткорочни хартии од вредност и за давање крат-
корочни кредити на банките врз подлога На тие 
хартии од вредност и врз подлога на странски хар-
тии од вредност што ги • поседуваат организациите 
на здружен труд; 

2) за давање на краткорочни кредити на банки-
те врз подлога на хартиите од вредност што ги из-
даваат организациите на здружен труд врз основа 
на стоковно-парични работи, во рамките на опре-
делени селективни намени, како и врз основа ма 
други определени исправи што произлегуваат од 
тие работи. 

Во рамките на кредитите од одредбата под 2 на 
став 1 од оваа точка, ќе и се даваат кредити и на 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка (во натамошниот, текст: југословенска 
банка). 

2. Обемот на примарната емисија за намените од 
точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната бан-
ка на Југославија со тримесечни проекции во рам-
ките во кои се овозможува ликвидност на плаќање 
во Социјалистичка Федеративна Република' Југо-
славија, во согласност со потребите што произлегу-
ваат. од стоковно-паричните и кредитните работи 
на организациите на здружен труд и на другите 
учесници во паричните односи и во согласност, со 
движењето и насочувањето на стопанските текови 
во земјата и економските односи со странство. 

3» Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на 
оваа одлука ги купува, и кредитите од тој став, им 
ги дава на банките народната банка на републиката, 
одно-сно народната банка на автономната покраина 
(во натамошниот текст" народната банка) на чие 
подрачје им се наоѓаат седиштето на организациите 
на здружен .труд од кои банките ги купиле тие 
хартии од вредност, односно на кој банките им да-
ле соодветни кредити. 

Кредитите на Југословенската банка, за наме-
ните од точка 1 став 2 на оваа одлука, ќе и ги да-
ва народната банка на чие подрачје се наоѓаат 
седиштата на организациите на. здружен труд на 
кои за тие намени Југословенската банка, преку 
банките, им дава соодветни кредити. 
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4. Народната банка ќе купува хартии од вред-
ност и ќе им дава кредити според оваа одлука на 
банките кои: 

1) ги исполнуваат пропишаните минимални оп-
шти услови за кредитната способност; 

2) средствата добиени од примарната емисија 
им ги даваат на организациите на здружен труд 
што ги исполнуваат пропишаните услови за одр-
жување на својата ликвидност; 

3) во својата деловна политика постапуваат со-
гласно со општествените договори и самоуправните 
спогодби за политиката на формирањето и пласи-
рање^ на средствата на банките и со општествени- . 
те договори и самоуправните спогодби за полР1тика-
та на каматните стапки што банките можат да ги • 
договорат во своето работење; 

4) овозможуваат поволни услови за промет на 
хартии ол вредност; 

5) обезбедуваат непречено извршување на обврс-
ките на своите депоненти. 

Одредбите на став 1 од оваа точка сообразно се 
применуваат и на Југословенската банка. 

5. Под банки, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат основните банки и здружените банки 
основата во смисла на Законот за основите на кре-
дитниот и банкарскиот систем („Службен лист на 
СФРЈ", 6poi 2/77). 

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И 
ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВ ^ ' 

НА ТИЕ ХАРТИИ 

6. Насочувањето на примарната емисија за на-
мените од точка 1 став 1 под 1 на оваа одлука ќе 
се остварува во 1981 година: 

1) со купување, преку банките, на меници из-
дадени со рок на втасаноста до 90 дена и со авал 
на банката, што ги издале организациите на здру-
жен труд во областа на стопанството, според од-
редбите на Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76 и 22/78); 

2) со давање кредити на банките врз подлога 
на зениците од одредбата под 1 на оваа точка; 

3) со давање кредити на банките врз подлога 
на странски varvr ми о и вредност што ги поседуваат 
организациите на здружен труд. 

7. Народната банка, преку банките, од органи-
зациите на здружен труд од областа на стопанство-
то, ќе ги купува мениците од точка 6 став 1 под 
1 оваа одлука, според кои до рокот на втаса-
носта не преостанува повеќе од 30 дена и кои не 
гласат на износ помал Од 200.000 динари, под услов, 
тие организации, како доверители во стоковно-па-
ркчннте рабати, да ги прибавиле од други органк-
зации на здружен труд од областа на стопанството. 

Иднините од став 1 на оваа то-чка народната 
банка ќе ги купува ако се исполнети следните ус-
лови : 

1) мениците да ги содржат битните елементи 
предвидени со Законот за меницата („Службен 
лист на ФНРЈ", број 104/46 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65 и 54/70) со Законот за обезбедѕ'-
вање на плаќањето помеѓу корисниците на опште-
ствени средства и да се исполнети условите за из-
давање и авалирана на тие меници во смисла на 
наведениот закон; 

2) меницпте претходно да се есконтирани од 
страна на банката преку која народната банка ги 
купува, да се наоѓале во портфељот на таа банка 
најмалку 30 дена, сметајќи од денот на есконти-
рањето, или, пред есконтирањето да се користени 
најмалку еднаш по пат на индосирање како сред-
ство за плаќање во стсковно-паричните односи на 
организациите на здружен труд, и да се наоѓале 
во портфељот на таа банка нат малку 15 дена, и да 
се индосирани на народната банка. 

Народната банка нема да купува меници до чиј 
рок на втасаноста преостанува помалку од 10 дена, 
сметајќи од денот на приемот на меницата во на-
родната банка. 

8. Мениците купени според точка 7 на оваа од-
лука народната банка ги презема во својот порт-
фељ и врши пресметување на есконтот. 

Номиналниот износ на купената меница нама-
лен за есконт-каматата (есконтиран износ), народ-
ната банка го пренесува на жиро-сметката на бан-
ката или го употребува за отплатување на втаса-
ните кредити дадени на банката од примарната 
емисија. 

9. Народната банка, во согласност со член 18 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, во рокот на 
втасаноста и ја поднесува меницата за наплата на 
Службата на општественото книговодство на ко*а 
меницата е домицилирана. 

Ако Службата на општественото книговодство, 
поради неможност на наплата во рок, меницата ја 
поднесе до надлежниот суд на протест, народната 
банка, по приемот на известувањето од Службата на 
општественото книговодство за протестот на мени-
цата, презема мерки за наплата, во согласност со 
Законот за меницата. 

Ако наплатата на меницата се врши според став 
2 на оваа точка, народната банка, покрај меничниот 
износ, ја наплатува и каматата и трошоците пред-
видени во чл. 47 и 48 од Законот за меницата. 

10. Народната банка им дава краткорочни кре-
дити на банките врз основа на мениците кои, во 
смисла на точка 7 од оваа одлука, може да ги ку-
пува преку банките, без оглед на поединечната 
номинална вредност на тие меници, на времето на 
нивното држање во портфељот на банката и на 
преостанатото време до рокот на РИБНОТО втасување, 
и тоа во височина до 55% од номиналната вредност 
на вкупниот портфељ на тие меници кои банката 
претходно ги есконтирала. 

И. Краткорочните кредити, врз подлога на 
странски хартии од вредност, на банките им ги да-
ва народната банка врз подлога на мениците и дру-
гите странски/ хартии од вредност што можат да 
бидат предмет на купопродажба на странски па-
зари на хартии од вредност, а што ги поседуваат 
организациите на здружен труд по основ на из-
вршен извоз на стоки и услуги, и врз основа на кој 
банката им дала кредити на тие организации. 

Кредитите од став 1 на оваа точка, народната 
банка ги дава во височина до 55% од износот на 
динарската противвредност на номиналната вред-
ност на странските хартии од вредност што втасу-
ваат до три месеци, сметајќи од денот на давањето 
на кредитот до втасаноста на тие хартии од вред-
ност, а најмногу до износот на кредитот што бан-
ката им го дала на организациите на здружен труд 
врз подлога на тие хартии од вредност. 

Како подлога за давање на кредитот од ст. 1 
и 2 на оваа точка и кредитот од точка 10 на оваа 
одлука не може да служи хартија од вредност која 
организацијата на здружен труд ја прибавил а по ос-
нов на работа з,а која користи документарен кредит 
од примарната емисија. 

12. Народната банка ќе купува меници од бан-
ките и ќе им дава кредити на банките според од-
редбите на точ. 7 до 11 од оваа одлука најмногу 
до износот на реесконтниот лимит што се утврдува 
за секоја банка во височина од 55% од износот на 
портфељот на тие меници според книговодствената 
состојба на банката последниот ден во претходни-
от месец* зголемен за износот на менииите што бан-
ката ги реесконтирала кај народната банка, а на 
кој рокот за наплата не им втасал. - * 

Процентот за утврдување на реесконтниот ли-
мит од став 1 на оваа точка Народната банка на 
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Југославија ќе го усогласува според рамките утвр-
дени со тримесечните проекции од точка 2 на оваа 
одлука. 

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАН-
КИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РА-
БОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕДЕК-

ТИВНИ НАМЕНИ 

13. Народната банка на Југославија, во 1981 го-
дина, ќе обезбеди, со давање на кредити на банки-
те врз подлога на хартиите од вредност и врз основа 
на други исправи што произлегуваат од стоковна 
-паричните работи на организациите на здружен 
труд, делот од примарната емисија да се користи 
како учество за краткорочно кредитирање на се-
лективните намени од точка 3 став 2 на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1981 година, и тоа: 

1) на извозот на стоки и услуги со кои се обез-
бедува девизен прилив; 

2) на општествено организираното производ-
ство и залихи на определени земјоделски и пре-
хранбени производи; 

3) на пазарните стоковни резерви на земјодел-
ски и прехранбени производи, наведени во точ-
ка 3 став 2 одредба под 2 на Одлуката за целите и 
задачите на заедничката емиеиона и парична по-
литика и заедничките основи на кредитната по-
литика во 1981 година; 

4) на продажбата, односно на купувањето на 
домашна опрема и бродови на кредит во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија; 

5) на сезонските залихи на јаглен^во рудници-
те на јаглен, термоцентрала^ и другите големи по-
трошувачки на јаглен во стопанството и во тргови-
јата во поголеми потрошувачки центри; 

6) на увозот на основни суровини и репродук-
ционен материјал од земјите во развој и од опре-
делени валутни подрачја, според списокот на про-
изводите од определени земји, што ќе ги утврди 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 
на надлежните републички и покраински органче 

Банките контролираат и обезбедуваат, креди-
тите од примарната емисија, одобрени за одделни 
намени од став 1 на оваа точка, да се користат за 
намените за кои се одобрени. 

Банките, што во смисла на став 2 од оваа точ-
ка, нема да обезбедат, кредитите од примарната 
емисија да се користат- за намените од став 1 на 
оваа точка и под условите од оваа одлука, се дол-
жни, така користените кредити да ги наплатат од 
организациите на здружен труд, односно да А ги 
вратат на народната банка и пред втасаноста на 
договорениот рок за враќање. 

Кредити за кредитирање на извозот на стоки и 
услуги 

14. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги, (точка 13 став 1 од одредбата под 1) 
банките можат да ги користат: 

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги 
за готово; 

2) за кредитирање на извозот на стота на ко-
4 терцијален кредит; 

3) за кредитирање на извозот на стоки и услуги 
на кредит во земјите во развој; 

4) за кредитирање на побарувањата по основ на 
извоз на опрема и бродови на кредит и на изве-
дување на инвестициони работи во странство на 
кредит; 

5) за кредитирање на производството и подгот-
вувањето на стоки за извоз и за кредитирање на 
туристичките и угостителските организации на 

здружен труд за нивно подготвување за вршење на 
услуги на странски туристи; 

6) за кредитирање на производството и под-
готвувањето на стоки за извоз по договорените ра-
боти што се наплатуваат во готово, а што ги фи-
нансира Меѓународната банка за обнова и развој, 
нејзините афилијации PI Еурофима; 

7) за кредитирање на побарувањата од Меѓуна-
родната банка за обнова и развој по основ на из-
вршен и и платени работи и вградена опрема, спо-
ред инвестиционите програми во Југославија. 

15. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги за готово (точка 14 одредба под 1) 
банките можат да ги користат до височина од 65% 
од состојбата на кредитите кои за таа намена им 
ги дале на организациите на здружен труд врз ос-
нова на исправите за извршен извоз на стоки, заве-
рени од царинарницата (извозна царинска декла-
рација) и на исправите за извршени услуги на 
странски нарачувачи (фактура, односно склучнта-
ца, договор со странски нарачувач на туристички 
услуги, договор и анекс кон тој договор заклучен 
помеѓу домашна туристичко-патничка агенција и 
угостителско-хотелска организација на здружен 
труд за меѓусебните права и обврски во поглед на 
користењето на угредити кај банката за кредитира-
ње на побарувањата спрема странство, или на дру-
га извозна исправа), под услов рокот на враќањето 

. на кредитите дадени за таа намена да не може да 
биде подолго од 90 дена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од 
оваа точка се изедначуваат, во смисла на оваа од-
лука, кредитите што банките им ги даваат врз е:-
нова на договори за рроизводство на опрема и бро-
дови за извоз и на договори за вршење на услуги 
на странство, PI тоа: 

1) до височината на вредноста на одделна за-
вршна фаза, ако со договор е предвидено плаќање 
по фази; 

2) до височината на договорените аванси, ако 
со договор е предвидено плаќање на аванс, под ус-
лов авансот да втасува во рок до 90 дена од денот 
на давањето на кредитот од страна на банката и 
неговата наплата да е обезбедена. 

Извозот што се остварува во рамките на дол-
горочната кооперација помеѓу домашна организација 
на здружен труд и странски партнер, со пресметка 
преку контокорентна сметка; може да се кредитира 
само до височината на салдото на побарувањето на 
домашната организација на здружен труд според 
таа сметка. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат работите од член 54 на Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78). 

Роковите на враќањето на кредитите од оваа 
точка почнуваат да течат од денот на извршеното 
царинење на стоките, односно од денот на извршу-
вањето на услугите сообразно со Наредбата за оп-
ределување на денот на извршување услуги во 
вадворешнотрговскиот промет (, Службен лист на 
СФРЈ", број 2/78). 

Рокот на враќањето на кредитот од 90 дена од 
став 1 на оваа точка банката може да го продолжи: 

1) до вкупно 120 дена, ако се во прашање из-
возни работи во рамките на договори за коопера-
ција помеѓу организации на здружен труд и стран-
ски партнери; 

2) до вкупно 150 дена, ако е во прашање извоз 
во воневропски земји и ако корисникот на кредитот 
на банката и поднесе решение од народната банка 
за продолжување на рокот за внесување на девизи; 

3) до вкупно 180 дена, ако е во прашење извоз 
во Турција. 

По исклучок од одредбата на став 6 под 2 на 
оваа точка, рокот на враќањето на кредитот може 
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да се продолжи и над 150 дена, но најмногу до ед-
на година, ако кредитот е даден за извоз на опре-
ма од домашно производство што домашни органи-
зации на здружен труд ја извезуваат и вградуваат 
во инвестициони објекти во воневропски земји, под 
услов: 

1) до-машна организација на здружен труд да 
изведува инвестициони работи ве таа земја; 

2) со договор да е определена цената на изве-
зената опрема како основ за утврдување на висо-
чината на кредитот и учеството на таа цена во 
вкупната вредност на договорените работи во стран-
ство, намалена за износот на авансот, и евентуални 
други плаќања, односно давања во натура, што 
втасале пред извозот на опр,емата; 

3) со договорот за кредитот да е предвидено 
враќање на кредитот по определена динамика,, а 
во согласност со договорената динамика на напла-
тата на извршените работи во странство, со тоа, што 
одделните отплати да се сразмерни со учеството 
на цената на извезената опрема во ,вкупната вред-
ност на извршените работи и, крајниот рок на вра-
ќањето на кредитот да не е подолг од две години 
од денот на царинењето на извезната опрема; 

4) банката да се обврзе дека искористениот из-
нос на кредитот ќе и го враќа на народната банка 
во согласност со динамиката на на-платувањето што 
ја договорила со корисникот на кредитот. 

Банките, во рамките на роковите од оваа точка, 
ќе ги наплатуваат кредитите за извоз на стоки и 
услуги од организациите на здружен труд и ќе ft 
ги враќат кредитите на народната банка во соглас-
ност со рокот на извршената наплата на побарува-
њата по извозот за кој е даден кредитот. 

Банките, во рамките на рокот од став 1 на оваа 
точка, ќе ги наплатуваат кредитите за извоз на сто-
ки и услуги од организациите на здружен труд и 
ќе и ги враќаат кредитите на народната банка во 
согласност со рокот на извршената наплата на по-
барувањата по извозот за кој е даден кредитот, со 
тоа,, што рокот да се утврдува во смисла на член 113 
став 4 од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство. 

16. Кредитите за кредитирање на извоз на сто-
ки на комерцијален кредит (точка 14 под 2) банките 
можат да ги користат до височината од 60% од со-
стојбата на кредитите што за таа намена им ги дале 
на организациите на здружен труд врз основа на 
исп,равите за извршениот извоз на стоки заверени 
од царинарница, врз основа на договори со стран-
ски купувач и врз основа на други исправи од кои 
може да се види дека е во прашање извоз на ко-
мерцијален кредит и на соодветни хартии од вред-
ност, ако се предвидени со договор со странски ку-
пувач, а под услов користењето на кредитот од 
примарната емисија да не трае подолго од 24 ме-
сеци за извоз на сериска опрема, 18 месеци за из-
воз на трајни потрошни добра и б месеци за извоз 
на други стоки. „ -

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат и за краткорочно кредитирање 
на извозот во рамките на кредитните аранжмани 
склучени со банките од земјите во кои стоките се 
извезуваат. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
сроковите на враќањето на кредитите од примарна-
т.а емисија за извоз на други стоки м.ожат да бидат 
и подолги о-д 6 месеци, а најмногу до 24 месеци, под 
услов тој извоз да се врши по посебни аранжмани, 
врз основа на заклучоците на Сојузниот извршен 
совет. 

17. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки т услуги на кредит во земјите во развој (точ-
ка 14 под 3) банките можат да ги користат до ви-
сочина од 80% од состојбата на кредитите што за 
таа намена им ги ,дале на ©рганизацжмте на здру-

жен труд врз основа на исправите за извршениот? 
извоз -на стоки заверени од царинарница, врз основа 
на договори со странски купувач и врз основа на 
други исправи од кои може да се види дека е во 
прашање извоз на комерцијален кредит и на соод-
ветни хартии од вредност ако се предвидени со до-
говор со странски купувач, а под услов, користење-
то на кредитите од примарната емисија да не трае 
подлото од: 24 месеци — за извоз на сериска опре-
ма, 18 месеци — за извоз на трајни потрошни добра 
и 6 месеци — за извоз на други стоки и извоз на 
услуга. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат и за кредитирање на извоз на 
стоки и услуги во земјите во развој што се врши 
во рамките на краткорочните кредитни аранжмани 
склучени со банките од тие земји. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, роковите на враќањето на кредитите од при-
марната емисија за извоз на други стоки можат да 
бидат и подолги од 6 месеци, а најмногу до 24 ,ме-
сеци, под услов тој извоз да се врши по посебни 
аранжмани, врз основа на заклучоците на Сојузни-
от извршен совет. 

18. Кредитите за кредитирање на побарувањата 
п-о основ на извоз на опрема и бродови на кредит 
и изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит (точка 14 под 4) банките можат да ги 
користат во височина до 70% од износот на побару-
вањата по кредитите кои за таа намена им ги дале 
од својот кредитен потенцијал на домашните извоз-
ници, а кои побарувања втасуваат во рокот до 24 
месеци, почнувајќи од денот на давањето на кре-
дитот на банката од страна на народната банка. 

За користење на кредитите од став 1 на оваа 
точка банките и подЕтесуваат на народната банка 
спецификација на договорот по кредитите што 
претставуваат основ за користење на кредити кај 
народната банка, со прегледот на отплатите што 
втасуваат до 24 месеци и со амортизациониот план 
што го содржи вкупниот износ на одобрениот кре-
дит од кредитниот потенцијал на банката, втасува-
њето на секоја отплата и крајниот рок на враќање-
то на кредитот. 

Народната банка, во 1981 година, ќе и одобрува 
на Југословенската банка кредити за кредитирање 
на извозот на опрема и на бродови на кредит и на 
изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство на кредит до височина од 95% од износот на 
побарувањата по кредитите кои за таа намена Ју-
гословенската банка им ги дала на банките, а кои 
побарувања ѕ втасуваат во рок до 36 месеци, од де-
нот на давањето на кредитот на Југословенската 
банка од страна на народната банка. 

За користење на кредитите од став 3 на оваа 
точка Југословенската банка П поднесува >на на-
родната банка спецификација на договорите, по 
банките, со преглед на отплатите што ватсуваат 
во рокот до 36 месеци и со амортизациониот план 
кој го содржи вкупниот износ на одобрениот крв-

• дит, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок 
на враќањето на кредитите. 

19. Кредитите за кредитирање на производство-
то и на подготвувањето на -стоки за извоз и за кре-
дитирање на туристички и угостителски организа-
ции на здружен труд за нивното подготвување за 
вршење на услуги на странски туристи (точка 14 
под 5) банките можат да ги користат во височината 
до 30% од состојбата на кредитите што за тие на-
мени им ги дале на организациите на здружен труд 
со рок на враќање до три месеци, со тоа што вкуп-
ниот обем на тие кредити од примарната емисија 
на територијата на една република, односно авто-
номна покраина да не -може да биде по го атем од 25% 
од вкупната состојба на кредитите ед примарната 
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емиси-ја дадени на таа територија за кредитирање 
на намените од тон. 15 до 18 и 21 на оваа одлука. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка на територијата на една република, односно 
автономна покраина, мох£е да биде поголем од 25% 
од состојбата на кредитите наведени во тој став за 
износот за кој тој обем е намален на териториите 
на другите републики и автономни покраини, в-о 
согласност со народните банки на тие републики, 
односно автономни покраини. 

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка 
банките можат да ги користат само врз основа на 
кредитите дадени на организациите на здружен труд 
во* областа на производството, односно организации-
те на здружен труд од областа на туризмот и угос-
тителството, и тоа: 

. — врз основа на договори со странски нара-
чувани, врз оскава на пријави за склучени догово-
ри за надворешнотрговскиот промет заверени од на-
родната банка, или врз основа на други исправи 
со кои се докажува дека кредитор а нето производ-
ство, односно, подготвување на стоките за извоз 
ќе се реализира со извоз на стоки; 

— врз основа на договори склучени со странски 
нарачувач^ непосредно или со посредство на до-
машни туристичко-патнички агенции, или други 
исправи со кои се докажува дека кредитирањето 
подготвуваше на туристичките услуги ќе се реали-
зира со вршење на услуги на странски туристи, 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка 
може да се договори и со рок подлог од три месеци, 
а во согласност со рокот на траењето на производ-
ството, односно подготвувањето на стоките за извпз, 
со тоа што вкупниот рок на враќање ве може да 
биде подолг, и тоа: 

— од шест месеци, ако технолошкиот процес 
на производството, одводно на пад патувањето на 
стоките за извоз трае подолго од три месеци; 

— од 12 месеци, ако е во прашање производ-
ство на крупна опрема и бродови и поголеми кон-
тингенти, односно серии на опрема чиј цикл-ус на 
производството трае подолго од шест месеци. 

20. Кредитите за кредитирање на производство-
то и на. подготувањето на стоките за извоз, според 
договорените работи што се наплатуваат во готово, 
а што ги финансира Меѓународната банка за обно-
ва и развој, нејзините афилијации и Еурофима 
(точка И под 6) банките можат да ги користат до 
височина од 50% од состојбата на кредитите кои 
за таа намена им ги дале на организациите на 
здружен труд врз основа на договори со странски 
купувач, и врз основа на докази дека договорената 
работа ја финансира меѓународна финансиска ор-
ганизација. под услов, рокот на враќањето на да-
дените кредити да не е подолг од две години. 

21. Кредитите за кредитирање на побарувањата 
од Меѓународната банка за обнова и развод по, ос-
нов на извршените и платените работи и вграду-
вањето на опрема по инвестициони програми во 
С аци i а л и с т и час а Федеративна Република Југосла-

вија кои делумно се финансираат од средствата на 
Меѓународната банка за обнова и развој (точка 14 
под 7> банките можат да ги користат до височина 
од, 50% од износот на кредитите што им ги даЈте 
на организациите на здружен труд — инвеститори, 
и тоа врз основа на соодветни исправи, со кои се 
докажува дека работите PI опремата се платени и 
дека работата ја финансира Меѓународната банка 
зл обно-ва и- развој, а под услов,, роко,т на враќа-
њето на кредит©®• да не е подолг од три месеци,, 
почнув-ајќи од- денот на користењето на кредитот1 

кај народната банка. 

Кредити за кредитирање, иа општествено о р г а н и з а 
рако производство и на залихи на определени 

земјоделски и прехранбени производи 

22. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство и на залихите на зем-
јоделски производи, (точка 13 под 2) банките можат 
да ги користат: 

1) за кредитирање на производството на пче-
ница, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, масдо-
дајни растенија и тутун; 

2) за кредитирање на гоењето *на добиток (го-
веда, свињи, овци и живина), риби и на производ-
ството на млеко; 

. 3) за кредитирање на сезонските залихи на до-
машна пченица, оризова арпа односно ориз, пченка 
маслодајни растенија, домашно сурово масло, ше-
ќерна репка,, шеќер и тутун; 

47 за кредитирање на сезонските залихи на 
трпезно- грозје и јаболка во ладилници, на залихр!-
те на вино во винарски визби во̂  општествениот 
сектор, на залихи месо во ладилници и на залихи на 
млечни преработувачки од општествено производ-
ство. 

23. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство на пченка (меркан-
тилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја 
маслодајна- репка, маслинки, шеќерна репка и ту-
тун (точка 22 под 1) банките можат да ги користат 
до височина од 4;5% а за производ-ство на пченица, 
меркантилна и семенска) — до височина' од 5$:% од 
состојбата на кредитите што за тоа. производство 
им ги дале на организациите на здружен труд в-рз 
основа на самоуправна4 спогодба, односно' договср 
за производство и испорака, склучени со- органи-
зациите на здружен труд што се зар-маваат со 
преработка' или доработка на тие произведат и врз 
основа' ма, договори склучени со дирекцијава од-
носно. со друга сатанизација за резерви на прех-
ранбени! производи за производство' на меркантидна 
пченица, а најмногу до височина од 40 % од, вред-
носта на договореното производство. 

Роковите за враќање на кредитите од став $ 
на оваа точка не можат да бидат подолги- ©д 12 ме-
сеци почнувајќи од денот на почетокот на нивното 
користење и1 не може да ги пречекарат: за масло-
дајна репка 31 јули, за сончоглед и соја 31 октом-
ври', за маслинки — 31 декември, за оризова аргга — 
30 ноември*, за пченка — 15 декември; за шеќерна 
репка — 31 декември 1981 годева*, за - тутун — 
31 март 1982 година, за пченица од родот на 

година — 15ѕ автуст 1981 година, а за 
пченица од родот 1981/1982 година — 15 август 

1982. година. 
Кредитите за - кредитирање на производството-

на семенска пченица- и семенска пченка, банките 
можат, да ги користат кај народните банки, в-рз-
основа на самоуправна спогодба, односно' договори 
за производство и испорака склучени помеѓу про-
изводителот организации, на здружен, труд и ор-
ганизации на здружен тр,уд што се занимаваат со* 
преработка, односно со доработка и промет на тие 
производи, а под услов, договорите да се регистри-
рани кај Фондот за стимулирање на извозот на жи-
та и преработувачки од жито. 

Кредитите од оваа точка банките можат да им, 
ги даваат на организациите на здружен труд, како 
за договорено производство, на определени земјо-
делски производи во општествениот сектор на зем-
јоделството. така и за производството на здружени' 
и земјоделски производители и за производството' 
со кооперација со- индивидуални производители во* 
согласност со законот, 

24. Кредитите за кредитирање на го,ење на сто-
ки (говеда, свињи и овци), гоење на живина (пи-
лиња, гуски, шајки и мисирки), гоење на риби' st 
производство на млеко (Точка 22 под 2) банките 
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можат да ги ко-ристат до височина од 45% од сос-
тојбата на кредитите кои за тие намени им ги дале 
на организациите на здружев труд, а најмногу до 
40% од вредноста на договореното производство. 

Роковите на враќањето на кредитот од став 1 
на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на 
нивното користење, не можат да бидат подолги од 
11 месеци — за гоење на говеда, шест месеци — за 
гоење на свињи и овци, три месеци — за гоење на 
живина, шест месеци — за гоење на риби и еден 
м-есец за производство на млеко. 

Кредитите за кредитирање на гоење на доби-
ток, живина и риби и кредитите за производство 
на млеко, банките можат да ги користат кај на-
родните банки, врз основа на самоуправни спогод-
би, односно до овори за производство и испорака, 
склучени помеѓу производител ски организации на 
здружен труд и организации на здружен труд што 
се занимаваат со преработка и со промет на тие 
про-изводи, а под услов договорите да се регистри-
рани кај Фондот за унапредување на производство-
то и пласманот на добитокот и на добиточните 
производи. 

Одредбата од точка 23 став 4 на оваа одлука 
важи и за кредитите од оваа точка, 

25, Кредитите за кредитирање на сезонски за-
лихи на тутун (точка 22 под 3) банките можат да 
ги користат до височина од 45%, а за кредитирање 
на сезонски залихи на домашна пченица, оризива 
арпа, односно ориз, пченка, маслодајна! растенија 
(сончоглед, соја, репка, маслинки и семки од тикви) 
и домашно сурово масло, шеќерна репка и шеќер 
— до височина од 60% од состојбата на кредитите 
што за тие залихи им ги дале на организациите на 
Здружен труд што се занимаваат со преработка, 
односно доработка и промет на тие производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат под услов, со договорот за 
кредитот со организациите на здружен труд да е 
предвидено враќање на кредитот во согласност со 
трошењето или реализацијата на залихите и, ро-
ковите на враќањето на кредитот, почнувајќи од 
денот на почетокот на користењето на к одитот. а 
за залихите на тутун од денот на почетокот на ко-
ристењето на секоја транша на кредитот, да не се 
подолги: 

од 12 месеци — за залихите на пченица, ори-
зова арпа, односно ориз, пченка, маслодајни рзсте-
ни ја. односно домашно сурово масло и шеќерна 
репка и шеќер, и да не ги пречекоруваат: за пче-
ница — 31 јули, за маслодајна растенија и домашно 
сурово масло — 30 септември, за оризова арпаши 
ориз, пченка, шеќерна репка и шеќер — 31 октом-
ври 1982 година; 

2) од осум месеци — за залихите на семенска 
пченица- и семенска пченка и 'да не ги пречекору-
ваат: за пченица 31 јануари 1982 година, а за пченка 
31 мај 1982 година; 

3) од 15 месеци за залихите на тутун и да не 
го пречекоруваат 31 мај 1983 година. 

Одредбата од точка 23 став 3 на оваа одлука 
важи и за кредитите за залихите на семенска пче-
ница v именска пченка с-л оваа точка. 

26 Кредитите за косдитиоање на сезонските 
залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилнпии. 
на залихи на вино ол домашно ппомзво^тво го 
виенските визби на општествениот сектор, на зали-
ха на месо во ладилници и на залихи на млечни 

производи о (точка 22 под банките можат да ги 
користат до височина од 45% од состојбата на кре-
дитите тито за тие за ли ги им ги дале на организа-
циите на здружен труд. а најмногу до 45% од вред-
носта на кредитираните залихи. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на 
овча точка, сметајќи од денот на почетокот на ко-
ристењето на кредитот, не можат да бидат подолги: 

1) од шест месеци — за залихите на трпезно 
грозје и јаболка во ладилници, со тоа што да не го 
пречекоруваат 30 април 1982 година; 

2) од 12 месеци — за залихите на вино во ви-
нарски визби во општествениот сектор, со тоа што 
да не го пречекоруваат 31 октомври 1982 годино; 

3) од три месеци — за залихите на месо во ла-
д штици; 

4) од три месеци — за залихите на млечни 
производи од домашно производство, 

Корисници на кредитите од оваа точка можат 
да бидат: 

1) за залихите на трпезно грозје и јаболка во 
ладшшици , — производителот организации на 
здружен труд и организации што се занимаваат со 
промет на тие производи на големо, за количини 
складирани во ладилници; 

2) за залихите на вино — организации на здру-
жен труд што се занимаваат со производство на 
вино; 

3) за залихите на млечни производи — орга-
низации на здружен Труд што се занимаваат со 
преработка на млеко во млечни производи; 

4) за залихите на месо во ладилници — орга-
низации на здружен труд на кланичната индуст-
рија, 

Под залихи на вино што можат да бидат пред-
мет на кредитирањето, во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихи на вино произведено во согла-
сност со прописите на републиките и автономните 
покраини. 

Под залихи на млечни производи што можат 
да бидат предмет на кредитирањето, во смисла на 
оваа точка, се подразбираат залихи што по својот 
квалитет им одговараат на пропишаните стандарди. 

27. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство и на залихите на зем-
јоделски и прехранбени производи од точ. 23 до 
26 на оваа одлука банките можат да ги користат 
врз основа на следните исправи, што и ги доставу-
ваат на народната банка, и тоа: 

1) договори за кредити кои банката им ги дала 
на организациите на здружен труд, посебно за се-
кој вид производство и гоење, односно залихи, со 
преглед на договорената динамика на отплатува-
њето на кредитите: 

2) самоуправни спогодби, односно договори за 
производство и испорака, склучени помеѓу органи-
зациите на здружен труд од точ. 23 и 24 на оваа 
одлука; 

3) фактури и други исправи или изводи од кни-
говодствената состојба на кра]от на претходната 
декада за количината и вредноста на залихите за 
кои се користи кредитот од точ. 25 и 26 на оваа 
одлука; 

4) потврда на Фондот за унапредување на про-
изводството и за пласман на стоките и сточните 
производи или на соодветната самоуправна заедница 
(фонд РЈ сл.) во републиката односно автономната 
покраина за регистрирање на договореното гоење к 
испорака на стоки односно живина, за кои се ко-
ристи кредитот од точка 24 на оваа одлука; 

5) потврда од Фондот за стимулирање на из-
возот на жито или од соодветната самоуправна заед-
ница за стимулирање на извозот на жито и пре-
работувачки од жито за регистрирање на договори 
за^производство и испорака на семенска пченица и 
семенска пченка по основ на кот се користи кре-
дитот од точ, 23 и 25 на оваа одлука. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што 
и ги доставуваат на народната банка, банките се 
должни, по кредитите дадени на организациите на 
здр\тжен труд, да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од ко.та со сигуоност може да се утврди 
дека давените кредити се користат наменски и дека 
во секое време се покриени со соодветна вред-
ност од кредитираното производство, односно зал$* 
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хи,те на определени земјоделски и . прехранбени 
производи. 

28. Пресметка на вредноста на производството 
и на залихите на земјоделски и прехранбени про-
изводи, заради, утврдување на височината на учест-
вото на примарната емисија во краткорочното кре-
дитирање на тоа производство, односно залихи по 
оваа одлука, ќе се врши според пропишаните про-
изводителско-продажни цени, а за производите за 
КОИ тие цени не се пропишани — според продаж-
ните цени на производителите намалени за 15%. 

Кредити за кредитирање на пазарни стоковни ре-
зерви на земјоделски и прехранбени производи 

29. Кредитите за кредитирање на пазарните сто-
ковни резерви на земјоделски и прехранбени про-
изводи (точка 13 под 3) што се формираат на ниво 
на општествено-политичките заедници (општините, 
автономните покраини, републиките и федерација-
та). банките можат да ги користат до височина од 
45% од состојбата на кредитите што за таа намена 
им ги дале од својот кредитен потенција л, на ор-
ганизациите на здружен труд односно на други 
општествени правни лица кај кои тие резерви се 
формираат. 

Рокот на враќањето на кредитите од став 1 на 
оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, 
сметајќи од денот на користењето на секој поеди-
нечен износ — транша на одобрениот крелит. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги 
користат врз основа на следните исправи што fr се 
доставуваат на народната банка, и тоа: 

1) договор за кредити што банката им ги дава 
на организациите на здружен труд, односно на 
други општествени правни лица за формирање на 
резерви; 

2V договор за усогласување на стоковните ре-
зерви склучен помеѓу корисникот на кредитот и 
складиштарот во кој, покрај другото е предвидена 
и обврската на складиштарот, на корисникот на 
кредитот месечно да МУ дава податоци за состојбата 
на складираните производи; 

3̂  фактура и други исправи со кои се дика жура 
количината и вредноста на кредитираните стоковни 
резерви; 

4) преглед на договорената динамика на отпла-
тите на кредитот. 

Кредити за кредитирање на продажба односно ку-
пување на домашна опрема и бродови на кредит so 
Социјалистичка Федеративна, Република Југославија 

30. Кредитите за продажба,, односно купуван е 
на домашна опрема и бродови на кредит во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југоснапија 
(точка 13 под 4) банките можат да ги користат: 

1) за продажба на кредит — врз основа нев^з-
сани меници, издадени во смисла на член 38 од 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-
рисниците на општествени средства, што банките 
ги имаат во својот меничен портфељ, а што ги ку-
пиле од организациите на здружен труд (есконти-
рале), на начинот и под условите пропишани во 
чл. 16 и 17 од тој закон; 

2) за купување — врз основа на договори за 
кредити, дадени на организациите на здружен труд 
— инвеститори за купување на домашна опрема, 
односно бродови на кредит — врз основа на Дого-
вори за купопродажба склучени почнувајќи од 2 
април 1977 година, како ден на влегување во сила 
на Одлуката за мерките за спроведување на моне-
•гарно-крелитната политика во 1977 година и меша-
ните што банката ги прибзвила за обезбедување на 
враќањето на дадените кредити. 

Кредитите за продажба на домашна опрема, од-
носно бродови на ,кредит од одредбата под 1 став 1 
на оваа точка банките можат да ги користат само 
врз основа на меници што се издадени според до-
говорите за купопродажба на домашна опрема од-
носно бродови на кредит, а што втасуваат за пла-
ќање во рок до една година, почнувајќи од денот 
на користењето на кредитот, и тоа во височина до 
70% од износот на номиналната вредност' на тие 
меници. 

Кредитите за продажба на домашна опрема, 
односно бродови на кредит од одредбата под 1 на 
став 1 од оваа точка, по основ на меници земени во 
есконт од прометните организации на здружен труд 
што посредуваат во купопродажабата помеѓу про-
изводителите и инвеститорите, банките можат да ги 
користат само под услов да располагаат со доку-
ментација од која се гледа дека таа прометна ор-
ганизација му ја платила на производителот во 
готово опремата, односно бродовите од домашно 
производство испорачани на инвеститорот на кре-
дит. 

Кредитите за купување на домашна опрема и 
бродови на кредит, од одредбата под 2 на став 1 од 
оваа точка, банките можат да ги користат во ви-
сочина до 70% од износот на побарувањата по кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд 
— на купувачите инвеститори, што втасуваат за' 
наплата во рок до една година, почнувајќи од де-
нот на користењето на кредитот кај народната 
банка. 

Како продажба на кредит во смисла на оваа 
точка, се смета продажба но опрема, односно бро-
дови на кредит, чиј рок на плаќање не е покус 
од две години. 

Како домашна опрема, односно бродови, во 
смисла на оваа точка, се сметаат финалните про-
изводи на домашните ,организации на здружен труд 
во дејностите: металопреработувачка машноградба, 
производство на сообпаќајни средства, бродоградба 
и производство на електрични машини и апарати 
наменети за инвестиции во основни средства на 
организациите на здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 6 од оваа 
точка, како домашна опрема се сметаат и гумени 
транспортни ленти и цементно-азбестни цевки што, 
по својата технолошка функција, се составни дело-
ви на инвестиционата опрема од став 6 на оваа точ-
ка и што непосредно им се испорачуваат на орга-
низациите на здружен труд — купувачи инвести-
тори. 

Со продажба, односно купување на домашна 
опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа 
точка се изедначуваат плаќањата по фази на про-
изводство на бродови и други пловни морски и 
речни објекти и друга опрема што се произведува 
по фази — до височината на вредноста на одделна 
завршени фази, ако купувачот — инвеститор ја 
прифатил обврската за плаќање по фази и на про-
изводителот му врачил меници издадени во смисла 
на одредбата под 1 став 1 на оваа точка, во висо-
чина на вредноста на завршената фаза. 

Со кредитите од одредбата под 2 на став 1 од 
оваа точка се изедначува кредитирањето на про-
дажбата на земјоделски машини и друга земјодел-
ска опрема од домашно производство на индиви-
дуални земјоделски производители на кредит не-
посредно од страна на производителите или преку 
други организации на здружен труд. 

Кредити за кредитирање на залихи на јаглен од 
домашно производство 

31. Кредитите за кредитирање на залихи на ја-
глен од домашно производство (точка 13 под 5) 
банките можат да ги користат, и тоа: 
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1) за кредитирање на сезонски залихи на јаг-
лен во рудници на јаглен; 

2) за кредитирање на залихи на јаглен кат тер-
мочентралите и кај други големи потрошувачи на 
јаглен во стопанството што имаат континуирана 
потрошувачка на јаглен во текот на годината; 

3) за кредитирање на залихи на јаглен кај ор-
ганизациите на здружен труд во стопанството го-
леми потрошувачи на јаглен што имаат потрошу-
вачка на јаглен од сезонски карактер во текот на 
годината (сезона на производствена кампања и 
сезона на греење); 

' 4) за кредитирање на сезонски залихи на јаглен 
во трговијата во поголеми потрошувачки центри. 

32 Кредитите за кредитирање на сезонски за-
лихи на јаглен на депониите во рудници на јаглен 
(точка 31 под 1) банките можат да ги користат во 
периодот од 1 март до 31 октомври во височина од 
50% од состојбата на кредитите што им ги дале за 
тие залихи на организациите на здружен труд -
производители на јаглен — а најмногу до 50% од 
вредноста на кредитираните залихи на јаглен. 

Корисници на кредитите од оваа точка можат 
да бидат организации на здружен, труд — произво-
дители на јаглен што на своите депонии имаат за-
лихи на јаглен произведени во 1981 година во ко-
личини што не се помали од количините што му 
одговараат на просечното производство во текот на 
45 дена, остварено во претходната година. 

Роковите на враќањето на кредитите од оваа 
точка не можат да бидат подолги од 45 дена од 
денот на нивното користење. 

33. Кредитите за кредитирање на залихи на 
јаглен кај термоцентоалите и кај други големи 
потрошувачи на јаглен во стопанството (точка 
31 под 2), банките можат да ги користат до 
височина од 50% од состојбата на кредитите што 
за тие залихи им ги дале на организациите на 
здружен труд. а најмногу до 50% од вредноста на 
кредит и раните залихи потребни за просечна по-
трошувачка до 45 дена. 

Корисници на кредитите од оваа точка, по-
крај термоцентрала^ можат да бидат и други ор-
ганизации на здружен труд во стопанството, што 
имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а 
чија вкупна потрошувачка во"текот на годината 
изнесува најмалку 120 000 тони. 

Роковите на враќањето на кредитите од оваа 
точка не можат да бидат подолги од 45 дена, поч-
нувани од денот на нивното користење. 

34, Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен кај организациите на здружен Т Р У Д во сто-
панството. - големи потрошувачи на јаглен, што 
имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карак-
тер во текот на годината (точка 31 под 3V банките 
можат да ги користат до височина од 50% од сос-
тојбата на кредитите што им ги дале за тие залихи 
на тие организации на здружен труд, а најмногу 
до 50% од вредноста на кредитираните залихи ку-
пени во периодот од 1 април до 30 септември 1981 
галина. 

многу до 50% од вредноста на кредитираните зали-
хи купени од рудниците на јаглен во периодот од 
1 април до 30 септември 1981 година. 

Корисник на кредитите од оваа точка може да 
биде организација на здружен труд што се зани-
мава со промет- на огревен материјал и која годиш-
но вкупно им испорачува на крајните потрошувачи 
најмалку 10 ООО тони ^ јаглен. 

Роковите на враќањето на кредитот од оваа 
точка не можат да бидат подолги од 6 мес^-и, поч-
нувајќи од денот на нивното користење и не можат 
да го преминуваат 31 јануари 1982 година. 

36. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен од точ, 32 до 35 од оваа одлука банките мо-
жат да ги користат врз основа на следните испра-
ви, што и се доставуваат нЗ народната банка, и тоа: 

1) договори за кредитите што банката им ги дала 
на организациите на здружен труд за кредитирање 
на определени залихи на јаглен; 

2) извод од книговодствената состојба за зали-
хите на јаглен на депониите во рудниците на јаглен; 

3) договори за купопродажба и за динамика на 
испораките на јаглен склучени помеѓу организации-
те на здружен труд од тон. 33 до 35 на оваа одлука 
и организациите на здружен труд производители на 
јаглен; 

4) фактури и други исправи со кои се докажу-
ва количината и вредноста на кредитираните зали-
хи на јаглен. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што 
к ги доставуваат на народната банка, банките се 
должни, по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од која со сигурност може да се ут-
врди дека дадените кредити се користат наменски 
и дека во секое време се покриени со соодветна 
вредност на кредитпраните залихи на јаглен. 

37. Пресметка на вредноста на залихите на јаг-
лен, заради утврдување на височината на учеството 
на примарната емисија во кредитирањето на зали-
хите на јаглен од точка 32 на оваа одлука ќе се вр-
ши според продажните цени на производителите на 
јаглен, а за залихите од гоч 33 до 35 на оваа одлу-
ка — по набави и те цени на јаглен. 

Кредити за кредитирање на увоз на суровини и ре-
продукционен материјал oд земјите во развој и на 
определени суровини и репродукционен материјал 

од земјите од определени валутни подрачја 

38. Кредитите за кредитирање на увозот банки — 
те можат да ги користат за кредитирање на увоз 
на суровини и репродукционен материјал од земји-
те во развој и на определени суровини и репродук-
ционен материја д од определени валутни подрачја 
(точка 13 под 6) според списокот на земјите и спо-
ред листата на производите што ќе ги утврди Со-
јузниот извршен совет. 

IV. УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВАРАЊЕ НА 
КАМАТА 

39. Народната банка ќе купува меници и ќе им 
дава кредити на банките според оваа одлука под 
услов, банките тие меници да ги есковтирале, од-
носно да им дале кредити на организациите на здру-
жен труд по есконтните, односно каматните, стапки, 
предвидени со самоуправна спогодба на банките. 

Ако банките не is склучат спогодбата од став 1 
на оваа точка, есконтната стапка на ееконтиранзта 
меница, односно каматната стапка на дадените кре-
дити од примарната емисија може да изнесува нај-
многу до елен процентен поен над пропишаната, 
есконтна односно каматната стапка што банките & 
ги плаќаат на тие средства на Народната банка на 
Југославија. 
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V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

40. Пресметување на денарската противвредност 
на странските средства за плаќање и на странските 
хартии од вредност, заради утврдување на височи-
ната на учеството на примарната емисија во смисла 
на оваа одлука, ќе се врши со примена на курсот 
што се утврдува во смисла на Одлуката за утврду-
вање на курсевите на странските валути за опреде-
лување на основицата за пресметување на царина-
та и на другите увозни давачки, на даночните оле-
с н е ш е за остварениот девизен прилив при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање ка-
ко и за потребите на статистиката (,,Службен лист 
на СФРЈ",број 19/81), и тоа по продажниот курс 
утврден на претпоследниот Меѓубанкарски состанок 
на девизниот пазар во месецот што му претходи на 
месецот во кој е извршен извозот односно увозот. 

41. Во согласност со точка 11 од Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и заедничките основи 
на кредитната политика во 1981 година, народните 
банки ќе го наплатуваат, заклучно со 30 јуни 1981 
година, неотплатениот дел од кредитите дадени на 
банките за кредитирање на залихите на метали и 
други договорени стоки наменети за извоз од точка 
4 под 6 од Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична полити-
ка VI заедничките основи на кредитната политика во 
1980 година (,,Службен лист на СФРЈ", број 9/80), 
според состојбата затечена на ден 10 декември 1980 
година, а според динамиката што ќе ја утврди во 
договорот со банките. 

За утврдената динамика за наплата на креди-
тите од став 1 на оваа точка народните ба,нки ќе ја 
известат Народната банка на Југославија во ок до 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

42. Во согласност со точка 8 од Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и заедничките основи на кредит-
ната политика во 1981 година се одлага наплатува-
њето најдоцна до 30 јуни 1981 година: 

1) на кредитите дадени на банките до 15 април 
1979 година за намените од точка 4 став 2 на Од-
луката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и заед-
ничките основи па кредитната политика во 5978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/78, 3/79 и 
7 /79) што втасале за враќање, а кои банките не мо-
жат да ги наплатат од организациите на здружен 
труд од територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора што претрпеле штета од земјотресот во 
април 1979 година; 

2) на кредитите дадени на банките, што ќе вта-
саат за враќање во 1981 година, а кој банките не 
можат да ги наплатат од организациите на здружен 
труд од територијата на СР Србија што претрпеле 
штета од земјотресот во 1980 година. 

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

о. бр/20 
23 април 1981 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с.р. 

264. 

Врз основа на член 32 и член бб став 1 точка 17 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономни-
те покраини (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА 

ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност(“ Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/78, 20/79, 32/79, 6/80, 27/80 и 43/80) 
во точка 2 став 3 се брише. 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

О бр. 23 
29 април 1981 година 

Белград 

' Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

265. 

Врз основа на член 17 и на член бб став 1 точ-
ка 14 од Законот за Народната банка на Југослави-
ја и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини (. Службен лист на СФРЈ", 
бр, 49/76) и точка 8 на Одлуката за остварувањето 
на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика" и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1981 година (,.Службен пчст на 
СФРЈ", бр.'г 20/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1) Во Одлуката за задолжителна резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија 
и Службен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 
29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12у80, 
18/80, 38/80 40/80, 43/80, 51/80, 58/80, 72/80 и 4/81 
во точка 3, одредба под 9 на крајот точката се за-
менува со запирка и се додаваат, зборовите: „а што 
остана непокриена по завршната сметка". 

2. Првата пресметка на задолжителната резер-
ва според одредбите на оваа одлука банката ќе а 
изврши според состојбата на средствата на ден 30 

април 1981 година. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 24 
29 а при л 1981 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

266. 
Врз основа на член 119 став 2 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи, со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), по прибавено-
то мислење од овластените банки, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИ-
ЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА СЕ ПРИМААТ ВО ДЕ-

ПОЗИТ 

1. Во Одлуката за условите под кои средства на 
странски правни и физички лица можат да се при-
маат во депозит („Службен лист на СФРЈ", бр. 38^77 
и 44/80), во точка 3 ст. 3 и 4 се заменуваат со нов 
став 3, кој гласи: 

„Уплатите на сметките од точка 1 на оваа од-
лука странските лица ги вршат во сите инструмен-
ти на плаќање, како и во ефективни странски ва-
лути ако со други прописи не се заведени ограни-
чувања, при пресметување на дисажија од најмалку 
1%, а спрема одлуката на овластената банка". 

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

О. бр. 25 
29 април 1981 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

При извршеното срамнување со изворниот текст . 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за надомест 
за патишта за странски возила кои користат патиш-
та во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/81), се потпаднала долунаведената грешка, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА ПАТИШТАТА 
ЗА СТРАНСКИ ВОЗИЛА КОИ КОРИСТАТ ПАТИ-
ШТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Во точка 10 став 1 наместо зборот: „превоз", тре-
ба да стои ,.провоз". . 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 април 
1981 година 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

252. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 645 

253. Одлука за определување на XIV зимски 
олимписки игри 1984 година во Сараево 
како настан по повод на кој во 1982 го-
дина ќе се издадат пригодни ковани па-
ри - - - - - - - 695 

254. Одлука за определување на височината 
на паричниот надомест на регрутите и 
лицата во резервен состав, што не се во 
работен однос, за време на вршење воена 
обврска — — — — — — — — — 695 

255. Правилник за југословенските стандар-
ди за р а д и о пр е да в а т е л и ' — — — — 696 

256. Правилник за југословенските стандарди 
за приемни антени за телевизиски и за 
радиодифузни емисии — — — — 686 

257. Правилник за југословенските стандарди 
за складирање на нафта и нафтени де-
ривати — — — — — — — — 696 

258. Правилник за југословенските стандарди 
за електроника и телекомуникации — 697 

259. Правилник за југословенскиот стандард 
за градежна столарија — — — — 697 

260. Правилник за југословенските стандарди 
за текстил - — — — — — — 698 

261. Правилник за југословенскиот стандард 
за фолии од пластични маси за пакува-
ње на млечни производи — — — - 698 

262. Правилник за југословенските стандар-
ди за текстил — — — — — — 699 

263. Одлука за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1981 
година — — — — — — — — 699 

264. Одлука за измена на Одлуката за креди-
тирање на банките за одржување на 

дневната ликвидност — — — — — 707 

265. Одлука за дополнение на Одлуката за 
задолжителната резерва на банките кај 
Народната банка на Југославија — — 707 

26С. Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите под кои средства на странски прав-
ни и физички лица можат да се примаат 
во депозит — — — — — — — 708 

Исправка на Одлуката за надомест за па-
тиштата за странски возила кои користат 
патишта во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — 708 


