
Четврток, 22 април 1971 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 18 ГОД. ХХVП 

175. 

Врз основа на членот 51 од Основниот закон за-, 
статистиката („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 21/66) и 
членот 9 став 3 од Законот за извршување на сојуз-
ниот буџет за 1970 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/69, 15/70 и 22/70), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО ВО 1971 ГОДИНА 
НА ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗНИОТ «ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ УС-

ЛУГИ И СО ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

1. Во Одлуката за условите и за начинот на 
користењето во 1971 година на приходите што Со-
јузниот завод за статистика ги остварува со врше-
ње услуги и со издавачка дејност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/71) во точката 2 процентот: „15%" се 
заменува со процентот: „20%". 

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

Р. п. бр. 74 
14 април 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
МитЈа Рибичич, с. р. 

176. 

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН САРАЕВО ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУ-

ШЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се оп-
ределува постојан граничен премин за меѓународен 
воздушен сообраќај Сараево. 

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

Р. п. бр. 73 
14 април 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

177. 

Врз основа на точката 56 став 3 од Одлуката за продажбата на стоки за девизи во Југославија 
и за начинот на располагањето со тие девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 20/67, 26/67, 11/68, 
26/69 и 16/70), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за финансии, 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И МАТЕРИЈАЛИ-
ТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМАШ-

НИ И СТРАНСКИ БРОДОВИ ШТО СООБРАЌААТ НА МЕЃУНАРОДНИ РЕЛАЦИИ 

1. Во Наредбата за определување на производите и материјалите што можат да се продаваат за 
девизи во Југославија за потребите на домашни и странски бродови што сообраќаат на меѓународни 
релации („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69) во точката 1 по редниот број 45 се додаваат сто и два 
ре^ни броја, кои гласат: 

Реден Наименување на стоки според Царинската тарифа Тарифен број од 
број 

Наименување на стоки според Царинската тарифа 
Царинската тарифа 

1 2 3 

46 Сунѓери, природни 
47 Песок — друг 
48 Креда — друга 
49 Земјени бои — сурови, печени, други 
50 Вар ,обична 
51 Азбест 
52 Природен гас и други гасни јагловодороди 

05.13 
25.05 точка 2 
25.08 точка 3 
25.09 точка 1 
25.22 точка 1 
25.24 
27.11 
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53 Кислород, азот, водород 
54 Динков оксид (цинково белило) 
55 Миниум 
56 Дестилирана вода 
57 Јагловодороди — други 
58 Торби и кутии за прва помош 
59 Стаклорезачки китови; китови за ка лемење, сликарски пол нил а, маси за 

пополнување, задевање и слични маси, вклучувајќи и смолни маси и 
. цемент 

60 Сапуни — тоалетни, за перење, други 
61 Органски површински активни средства, друго 
62 Масти зд подови и производи за одржување паркети; прашоци за чистење 
63 Кибрити (освен бенгалски кибрит) 
64 Факели од смола, потпалувачи на огин и слични производи 
65 Суров амонијак 
66 Средства за декапирање на метали; пасти и прашоци за заварување, од 

метал и други материи 
67 Смески и шаржи за апарати за гаснење пожар; наполнети гранати за гас-

нење пожар 
6$ Сложени растворувачи и разредувачи за лакови и за слични производи 
69 Изработки од материјалите од тар. бр. 39.01 до 39.06 заклучно: — сита, пер-

диња, тапети и «лични производи, резервоари, буриња, кутии и сл. за 
сместување и транспорт на стоки, предмети зачудна, санитарни и тоалетни 
предмети, црева, облека 

70 Стари гумени предмети 
71 Јажиња 
72 Плочи, листови, ленти, • прачки и профили од нестврднат (мек) вулканизи-

ран каучук 
73 Цевки и црева од нестврднат (мек) вулканизиран каучук 
74~ Ленти и ремени за трансмисии, конвеери и елеватори, од вулканизиран 

каучук 
75 Предмети за облека и прибор за облека (вклучувајќи и нараквици), за 

сите цели, од нестврднат (мек) вулканизиран каучук 
76 Гумени затиначи (дихтунзи), галантериски гумени стоки, предмети за тех-

нички потреби, покривачи за подови 
77 Предмети од крзно — предмети за техничка употреба 
78 Вештачко крзно и предмети од вештачко крзно — конфекционирано 
79 Дрво стругано по должина, сечено или излупено, но понатаму ^обработу-

вано, дебелина над 5 mm 
80 Дрвени стапови, грубо заокружени но нестружени, несвиткани ниту на 

друг начин обработени, погодни за доработка на стапови, чадови, камшици, 
палки за голф, рачички за чадори, рачки за алат и сл. 

81 Дрво стругано по должина, сечено или лупено но понатаАму необработувано, 
дебелина до 5 mm: — од иглолменици, од широколисници: дабови, ореови, 
букови, јаворози и други 

82 Шпер-плочи, панел-плочи, слое-вити плочи, плочи од летви и слични лис-
тести слоевити дрвни производи (вклучувајќи и фурнирани панел-плочи 
и листови); интарзии и маркетерии од дрво 

83 Лесонит плочи, плочи-иверици 
84 Бочви, буриња, каци, кофи и други бочварски изработки, и нивни делови 

од дрво, освен датите од тар. бр. 44.08 
85 Предмети за домаќинство, од дрво 
86 Дрвени алати: — алати, опкови и рачички за алати 
87 Изработки од природна плута: — затиначи, тапи-чепови и за изолација 
88 Хартија и картон (вклучувајќи и целулозна вата), машински изработени 

во ролни и во листови: — натрон-хартија и картон (крафт), друго: 
— хигиенска (тоалетна и сервиетна) 

89 Кутии, вреќи и други завои од хартија или картон 
90 Отпадоци од памук (вклучувајќи и од кубени крпи), невлачени или ис-

чешлани 
91 Конец 
92 Фротирни ткаенини за крпи (букле) и слични фротирни ткаенини, од памук 

28.04 точ. 1, 2 и 3 
28.19 точка 1 
28.27 точка 1 
28.58 точка 4 
29.01 точка 2 
30.05 точка 5 

32.12 
34.01 точ. 1, 4 и 6 
34.02 точ. 1 и 3 
34.05 точ. 3 и 4 
36.06 
36.08 точка 4 
38.04 точка 1 

38.12? точка 1 

38.17 
38.18 

39.07 точ. 3, 4, 5, в, 
7, 10, И 

40.04 точка 1 
40.07 точка 4 

40.08 

40.09 

40.10 

40.13 

40.14 точ. 1, 2, 4 и 6 43.03 точка 2 
43.04 точка 2 

44.05 

44.10 

44.14 точ. 1 и 2 
под а),„б), в), 
г), ѓ) 

44.15 
44.18 точ. 1 и 2 

44.22 
44.24 
44.25 точ. 1 и 2 
45.03 точ. 2, 3 и 4 

48.01 точ. 3 и 5 
под а) 2) 

48.16 

55.03 
55.06 точка 1 
55.08 
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93 Филц и изработки од филц, импрегнирани или не, обложени или не 
94 Мрежи и мрежести изработки од канап, од јажиња или од конопи и ри-

барски мрежи изработени од предиво, од канап, од јажиња или од конопи 
95 Ткаенини за мебел 
96 Текстилни ткаенини обложени или импрегнирани со масло или со пре-

парати врз база на сушиви масла 
97 Цевки за полевање и слични цевки од текстилни материјали, поставени 

или не, -армирани или не, со прибор од друг материјал или не 
98 Нараквици од сите видови, чорапи, кратки чорапи и сокни, освен од пле-

тени или хеклувани стоки: — од друг текстилен материјал 
99 Покривки и ќебиња 

100 Рубелина креветска, ру бел ина за на маса, ру бел ина тоалетна и ру бел ина 
за кујни; пердиња и други предмети за внатрешно опремање: — кревет-
ска ру белина, тоалетна ру бел ина и кујнска ру бел ина од памук, од синте-
тички влакна, од вештачки влакна и од друг текстилен материјал 

101 Вреќи и торби од сите. видови, што се употребуваат за пакување на стоки 
102 Шатори 
103 Крпи, канали, јажиња, конопи и паламари, во вид на отпадоци или пред-

мети вон употреба 
104 Обувки со ѓонови од природна или пресувана кожа, обувки (освен оние 

од тар. бр. 64.01) со ѓонови од каучук или од вештачки пластични материи: 
— друго 

105 Природни точила 
106 Сливници, лавабои, бидеи, клозетски шоли, писоари, кади за бањи и слични 

санитарни предмети 
107 Армирано стакло, стакло за прозорци 
108 Шишиња оплетени, шишиња, флакони, бокали, лонци и цевчести конте-

нери и други слични контенери за транспорт и пакување на стоки, од 
стакло; затиначи, капаци и други затворачи од стакло 

109 Изработки од стакло (освен предметите што спаѓаат во тар. бр. 70.19), што 
се употребуваат за маса, кујна, тоалет, канцеларија, за внатрешна деко-
рација или за слична употреба 

НО Изработки од стакло, за осветление и сигнализација и оптички елементи 
од стакло, оптички необработени ниту од оптичко стакло: — рефракторско 
стакло (за фарови и сл.), за сигнализација 

111 Оптичко стакло 
112 Полупроизводи за цевки и цевоводи (blanks) безрабни цевки и цевоводи 
113 Прибор за цевки и цевоводи, од железо или челик (спојници, колена, о с -

тавки, маншони, флангџи итн.) 
114 Синџири и нивни делови, од железо или челик: — котвени, за дигање 

бродски товари, за влечење и теглење бродови, друго 
115 Котви — ленгери, чакли и нивни делови, од железо или челик 
116 Игли за шиење 
117 Печки, шпорети, плински решои 
118 Предмети што обично се употребуваат во домаќинството, градежна сани-

тарна стока за внатрешна употреба, и делови на вакви предмети и стоки, 
од железо или челик 

119 Волна од железо или челик 
120 Цевки од бакар 
121 Прибор за цевки и цевоводи, од бакар, (спојници, колена, составки, ман-

шони, фланши) 
122 Цевки и цевоводи и полупроизводи за нив (blanks), од алуминиум; шупли-

ви прачки од алуминиум 
123 Прибор за цевки и цевоводи, од алуминиум (спојници, колена, составки, 

маншони, фланши) 
124 Предмети што обично се употребуваат во домаќинството, градежна санитар-

на Ј:тока за внатрешна употреба и делови" на вакви предмети и стоки, од 
алуминиум 

125 Цевки и цевоводи и полупроизводи за нив (blanks), од олово; шупливи 
прачки од олово и фитинзи за цевки и цевоводи (спојници, колена, ф л ан-
т и , Ѕ-цевки, за сифони), од олово. 

126 Брави за врати и клучеви — брави за мебел и клучеви — катанци и клу-
чеви — цилиндри за брави и клучеви — ригли 

127 Опкови и прибор автоматски, опкови и прибор механички 
128 Ѕвона, ѕвончиња и слично, неелектрични од прости метали, и нивни де-

лови од прости метали, леани 
129 Ваги за домаќинство, тегови 

59.02 

59.05 

59.08 точка 1 

59.09 

59.15 
61.10 точка А 
62.01 

62.02 точка 1 под а), 
б), в), д) 

62.03 

62.04 точка 2 

63.02 

64.02 точка 2 
68.05 точка 1 

69.10 

70.04 точ. 1 и 2 

70.10 

70.13 

70.14 точ. 2 и 3 
70.18 точка 1 
72.18 точ. 1 и 2 

73.20 

73.29 точ. 2, 3 и 4 
73.30 
73.33 точка 1 
73.36 точ. 1, 2 и 3 

73.38 
73.39 точка 1 
74.07 точка 1 

74.08 

76.06 

76.07 

.76.15 

78.05 

83.01 точ. 2, 3, 4, 
5 и 6 

В2.02 точ. 1 и 2 

83.11 точка 1 
84.20 точ. 3 и 3 
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130 Апарати за гаснење пожар 
131 Куглички, валчести и игличести тркални лежаи 
132 Суви елементи за електрична џебни ламби 
133 Електрични машини и апара.ти за заварување, летување и спојување 
134 Шпорети индустриски, скари индустриски, прскалки индустриски и слич-

но, со комбиниран електричен и друг мотор, електрични решои, шпорети, 
пржалки и сл. за домаќинство, електрични пегли за пеглање 

135 Сијалици, грла сијалици, подножја за сијалици од сите видови и за 
флуоресцентни цевки 

136 Изолирани електрични спроводници (вклучувајќи и емајлирани и аноди-
зирани), како: жици, кабли, прачки,, ленти и слично (вклучувајќи и коак-
сијални кабли), со или без приклучни делови 

137 Графитни четкички и други лизгави контакти 
138 Изолатори од кој и да било материјал 
139 Заштитни очила 
140 Дурбини или догледи (моноокуларни и бинокуларни), со или без призми 
141 Инструменти за поморска, речна и воздушна пловидба 
142 Инструменти за цртање и трасирање (пантографи и слично), инструменти 

и апарати за разни проектирана на профили и за мерење профили, пла-
ниметри, микрометри и слично 

143 Хидрометри и слични инструменти; термометри, пирометри, барометри, хиг-
рометри; психрометри, со или без уреди за регистрација; комбинација на 
овие инструменти 

144 Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на 
проток, длабочина, притисок или други променливости на течности или га-
сови, или за автоматска контрола на температура (на пример: манометри, 
термостати, покажувачи на ниво, мерачи на проток, покажувачи на топ-

« лина, автоматски регулатори за печки), освен предметите од тар. бр. 90.14 
145 Метли и четки од шубрак или од други растениски материи, врзани во 

сноп, но немонтирани во врвот (на пример: метли и метлички), со или без 
рачки 

146 Четки за фарбање, валјаци за молерисување 
147 Рачни сита и рачни решета, од кој и да било материјал 

84.21 точка 2 
84.62 
85.03 точка 1 
85.11 точка 3 

85.12 точ. 3, 5 и 6 

85.20 тон. 1, 3 и 4 

85.23 
85.24 точка 3 
85.25 
90.04 точка 3 
90.05 

90.14 точка 2 

90.16 точ« 1, 3 и 4 

90.23 

90.24 

96.01 
96.02 точ. 3 и 4 
96.06 

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

П. бр 10009 
1 април 1971 година 

Белград Сојузен секретар 
4 за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

178. 

Врз основа на точката 3 од Решението за оп-
ределување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, сојузниот секретар за финансии, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СТО-
КИТЕ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕН ЦАРИНСКИ КОН-

ТИНГЕНТ 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за стоките за кои е предвиден царин-
ски контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70 
и 22/70) во точката 1 се вршат следните дополненија: 

1) по тарифниот број 84.14 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„84.15 Машини и апарати за производство на сту-

денине (електрични или други) — ладил-
ници: 

1) Машини и апарати за производство на 
студенина (ладилници — фрижидери), 
освен за домаќинства: 
а) за производство на ниски температу-

ри (најмалку — 15° С) 15 
б) друго / 15 

2) Ладилници — фрижидери за домаќин-
ства, неелектрични 20 

3) Ладилници — фрижидери за домаќин-
ства, електрични: 
а) апсорпциони 20 
б) компресиони 20"; 

2) во тарифниот број 84.40 по точката 1 се до-
дава нова точка 2, која гласи: 

>f2) Машини и апарати за перење рубелина, 
за домаќинство: 
а) до 5 kg полнење 22 
б) над 5 kg полнење 22"; 

3) во тарифниот број 84.41 пред точката 5 се до-
даваат четири нови точки, кои гласат: 
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.Л) Машини за шиење за домаќинство, о-
бични, комплетни: 
а) со вграден електромотор 25 
б) други 23 

2) Глави за обични машини за шиење, за 
домаќинство: 
а) со вграден електромотор 25 

б) други 2д 
3) Специјални машини за шиење, за дома-

. ќинство — комплетни 25 
4) Глави за машините од точката 3 25"; 
4) во тарифниот број 84.51 пред точката 4 се 

додаваат три нови точки, кои гласат: 
,Д) Машини за пишување, рачни 24 
2) Машини за пишување, електрични 26 
3) Машини за пишување, специјални 26"; 

5) во тарифниот број 84.52 пред точката 2 се до-
дава нова точка 1, која гласи: 

,Д) Машини за сметање: 
а) рачни 25 
б) електрични 25" ; 

6) во тарифниот број 84.62 пред точката 3 се 
додаваат две нови точки, кол гласат: 

,Д) Куглични - 20 
2) Бал чести х 20"; 

7) во тарифниот број 85.15 во точката 1 пред од-
редбата под б) се додава нова одредба под а), која 
гласи: 

а) приемници 20", 
а во точката 2 пред одредбата под в) се додаваат две 
нови одредби, кои гласат: 

,,а) транзисторски: 
1) носечки (портабл) 20 ' 
2) за превозни средства од сите ви-

дови 20 
3) други 20 

б) други: 
1) носечки (портабл) 20 
2) за превозни средства од сите ви-

дови 20 
3) други 20"; 

8) во тарифниот број 86.02 по точката 2 се дода-
ваат две нови точки, кои гласат: 

,,З) Електрични локомотиви со 'напојува-
ње од еден систем 15 

4) Електрични локомотиви со напојува-
ње од поведе системи 15"; 

9Х во тарифниот број 86.03 пред точката 3 се до-
даваат две нови точки, кои гласат: 

,Д) Дизел електрични локомотиви 15 
2) Дизел хидраулични и други дизел 

локомотиви, освен оние од точката 1 15"; 
10) во тарифниот број 86.04 пред точката 5 се 

додаваат четири нови точки, кои гласат: 
,Д) Моторни возови, патнички 19 
'2) Шинобуси, патнички 19 

3) Моторни вагони (железнички), пат-
нички 19 

4) трамвајски моторни коли, патнички 19"; 
11) во тарифниот број 86.05 прет дотчката 2 се 

додава нова точка 1, Koja гласи: 
,Д) Железнички вагони: 

а) патнички 15 
б) за багаж - 15 
в) санитетски 15 
г) за испиту-вање 20 
д) поштенски 15 
ѓ) за ручање (вагон-ресторан) 20 
е) салон-кола • 20 

ж) кола за спиење 15"; 
12) во тарифниот број 86.07 во точката 1 пред 

одредбата гГод з) се додаваат осум нови одредби, кои 
гласат: 

,,а) ладилници 15 
б) цистерни и слични товарни вагони 15 
в) вагони со вградени истоварни уреди 

— пневматски, хидраулични и 
други 15 

г) вагони — платформи со спуштен 
под за превоз на тешки стоки 15 

д) вагони за превоз на ситни стоки 15 
ѓ) вагони за превоз на крупни стоки 15 
е) вагони за превоз на живина 15 

ж) вагони за превоз на живи риби 15"; 
а по одредбата под з) се додава нова одредба под ѕ) 
која гласи: 

,,ѕ) /друго: 
1) затворени вагони 15 
2) отворени вагони 15 
3) други 15"; 

13) во тарифниот број 86.09 пред точката 2 се 
додава нова точка 1,^која гласи: 

,Д) Колски слогови - 15"; 
14) по тарифниот број 86.10 се додава нов тари-

фен број, кој гласи: 
„87.01 Трактори (освен оние од тар. бр. 87.07), 

. со уреди за дигање и спуштање на 
товар, чекреци и сл. или не: 

1) Трактори, освен оние од точката 2): 
а) трактори над 300 КЅ 20 
б) други трактори — на тркала 22 
в) други трактори — гасеничар!! 22 
г) друго 22 

2) Трактори за влечење на полуприколки 20"; 
15) во тарифниот број 87.02 во- точката 1 пред 

одредбата под б) се додава нова одредба, која гласи: 
,,а) патнички автомобили 40", 

во точката ^ пред одредбата под в) се додаваат две 
нови одредби, кои гласат: 

,,а) автобуси — градски 15 
б) други автобуси 20", 

по одредбата под в) се додава нова одредба под г), 
која гласи: 

,,г) друго 20", 
во точката 3 пред одредбата под д) се додаваат че-
тири нови одредби, кои гласат: 

„а) цистерни 15 
б) ладилници и возила со изолација 15 
в) камиони, кипери и д ампери: 

1) над 30 t носивост .15 
2) над 2Q до 30 t носивост 15 
з) над 10 до 20 t носивост 20 
4) над 2 до 10 t носивост 28 
5) до 2 тона носивост 28 

г) камиони — теглачи 20", 
а по одредбата под д) се додава нова одредба под ѓ), 
која гласи: 

,,ѓ) друго 28"; 
16) во тарифниот број 87.03 по точката 3 се до-

даваат две нови точки, кои гласат: 
„4) За полевање улици 10 
5) Противпожарни коли 10", 

а по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи: 
,ДО) Камиони со вградени бетонски мешал-

ки за правење бетон 20"; 
17) во тарифниот број 87.04 пред точката 2 се 

додава нова точка 1, која гласи: 
,Д) За патнички автомобили 35", 

а во точката 2 по одредбата под а) се додаваат три 
нови одредби, кои гласат: 

,,б) за камиони 20 
в) за автобуси 20 
г) за други возила 20"; 

18) во тарифниот број 87.05 по точката 1 се до-
дава нова точка 2, која гласи: 

„2) Каросерии за патнички автомобили 35"; 
19) во тарифниот број 91.02 по точката 1 се до-

дава лова точка 2, која гласи: 
„2) Будилници , 25". 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 3-3100/1 
7 април 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 
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179. 

Врз основа «а точката 3 од Решението за оп-
ределување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна трговија, 
сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ОДНОСНО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИ 

СМЕТАЧИ 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа —- елек-
тронски сметачи, наместо царинските стопи пред-
видени во Царинската тарифа односно во Решение-
то за определување пониски царински стопи за сто-
ките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70), ќе се. 
применуваат следните царински стопи: 

Тарифен Царинска 
број Наименување стопа 

1 2 3 

84.53/1 Машини за приготвување (дупчење, 
проверување, репродукување, среду-
вање итн.) 
Ех 
Машини за приготвување податоци за 
електронски сметачи Сл " 

84.53/2 Машини за обработка (табелирки, 
сметачи и сл.) 
Ех. 
Електронски сметачи Сл 

92.12/2 Магнетофонски ленти и сл. 
Ех 
Ленти и дискови за електронски 
сметачи Сл 

2. Како производи од тар. бр. 84.53/1 и 2 и 92.12/2 
за кои е утврдена царинската стопа „Сл", се сме-
таат: 

1) електронските сметачи со внатрешно програ-
мирање, кои овозможуваат работа со брзи надво-
решни мемории (со магнетни ленти, со магнетни 
дискови, со магнетен барабан и др.) и вклучување 
на терминални и сателитски приклучоци за пренос 
и обработка на податоци на далечина; 

2) придружните единици и уреди на електрон-
ските сметачи и нивните контролни единици (читач-
дупчач на картички, читач-дупчач на хартијна лен-
та, единица на магнетни дискови, магнетен барабан, 
единица на магнетна лента, единица на магнетни 
картички, печатари, екран за читање на резултати-
те на работата на сметач, автоматски цртач и др.); 

3) програмите за сметачи што се наоѓаат на 
дупчени картички, на дупчени хартиени ленти, на 
магнетни ленти или на магнетни дискови (програми 
преведувачи, програми за определена примена на 
обработка на сметач и др.), како и книги, печатени 
упатства и Други печатени материјали, со објасну-
вања за начинот на работата и за програмирањето 
за ëлeктpoнcки сметач; 

4) машините и уредите за приготвување матери-
јали за влегување во обработка на сметач (дупчал-
ки и верифицирки на картички, сортирки, интер-
претари на картички, дупчалки на хартијна лента, 
машини за запишување податоци на магнетни ленти, 
оптички читачи на исправи и сл.); 

5) терминални уреди за пренос на податоци на 
далечина заради обработка на електронски сметачи 
(уреди за испраќање и при^м на податоци модем-
конвертор на податоци за пренос на далечина и др.); 

6) елементите за запишување податоци за вле-
гување во обработка на електронски сметач и изле-

гување од обработка (брзи надворешни мемории, ка-
ко што се: магнетни ленти, магнетни дискови, маг-
нетни картички и сл.). 

3. Ослободување од плаќање царина според од-
редбите на ова решение царинарницата ќе изврши 
ако работната организација ќ поднесе потврда од 
надлежниот републички орган дека постои потреба 
за увоз на електронски сметач. ~ 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка надлеж-
ниот републички орган ја издава ако од поднесе-
ното барање и од другата документација утврди де-
ка работната организација ги спровела соодветните 
организациони подготовки, и дека ги обезбедила 
потребните стручни работници и неопходните зали-
хи на делови за функционирање на електронскиот 
сметач» Работната организација е должна кон ба-
рањето да приложи и изјава за тоа кои работи ќе 
ги врши на електронскиот сметач. 

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

Бр. 3-4063 
25 март 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

ISO. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69v  
30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-

ЦИФИЧНА АЕРОДРОМСКА ОПРЕМА 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична аеродромска опрема 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/70) во точката 1 
во колоната 3 царинската стопа: „12°/о" се заменува 
со царинската стопа: „10°/о", на сите места. 

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

Бр. 3-4542 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Столе, с, р. 

181. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински -контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ НА БАКАР 

И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТОДЕН БАКАР 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за рудниците 
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на бакар и за производство на катоден бакар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/70) во точката 1 
во колоната 3 царинската стопа: „12%" се заменува 
со царинската стопа: ,ДО%", на сите места, 

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

Бр. 3-4543 
7 април 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

182, 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делувањвчца^ински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЦЕМЕНТ 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за производ-
ство на цемент („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/70 
и 5/71) во точката 1 во, колоната 3 царинската сто-
па: „12%" се заменува со царинската стопа: ,ДО%", 
на сите места. 

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

Бр. 3-4544 
7- април 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
• за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

183. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТИТАН-ДИОКСИД 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за производ-
ство ria титан-диоксид („Службен «лист на СФРЈ", 
бр. 24/70 и 53/70) во точката 1 во колоната ,3 ца-
ринската стопа: „12%" се заменува со 4apHHCKaïà 
стопа: ,ДО%", на сите места. 

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

Бр. 3-4545 
7 април 1971- година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Столе, с. р. 

184. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ШУ-
МАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ИНДУ-

СТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за потребите 
на шумарството, дрвната индустрија и индустријата 
на целулоза и хартија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/70) во точката 1 во колоната 3 царинската 
стопа: „12%" се заменува со царинската стопа: 
,ДО%", ,на £ите места. 

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

Бр. 3-4546 
7 април 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

185. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-

ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ИНДУСТРИЈАТА НА 
ТУТУН 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за индустријата 
на тутун („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/70) во 
точката 1 во колоната 3 царинската стопа: „12%" 
се заменува со царинската стопа: ,ДО%", на сите 
кеста. 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-4547 
7 април 3971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

186. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ЦРОИЗВОДСТВО НА 

ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за производ-
ство на глиница и алуминиум („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/70) во точката 1 во колоната 3 царин-
ската стопа:' „12°/о" се заменува со царинската сто-
па: ,ДО'%", на сите места. 

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

Бр. 3-4548 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

188. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48 67, 54/67, 8/68, 13/60, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна, трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛНО ВЛАКНО 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфичната опрема за произ-
водство на полиакрилонитрилно влакно („Службен' 
лист на СФРЈ", бр. 34/70) во точката 1%о колоната 
3 царинската стопа: „12°/«" се заменува со царин-
ската стопа: „10%", на сите места. 

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

Бр. 3-4550 
7 април 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

187. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/бб, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-

ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РАДИО-ДИФУЗНИТЕ УСТАНОВИ 

* 1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфичната опрема за потребите 
на радио-дифузните установи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/70 и 49/70) во точката 1 во колоната 
3 царинската стопа: „12%" се заменува со царин-
ската стопа: ,ДО%", на сите места. 

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

Бр. 3-4549 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, ç. р. 

Ш . 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70,, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ НА 
ОЛОВО И ЦИНК И ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ОЛОВО И ЦИНК И НИВНИ ПРИДРУЖНИ 
МЕТАЛИ 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфичната опрема за рудниците 
на олово и цинк и за производството на олово и 
цинк и нивни придружни метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/70) во точката 1 во колоната 3 ца-
ринската стопа: „12%" се заменува со царинската 

, стопа: ,ДО%", на сите места. 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од ^ денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ"! 

Бр. 3-4551 
7 април 1971 година 

Белград * 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. Ј>. 
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190. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КАЛЦИНИРАНА СОДА 
1. Во Решението за определување пониски ца-

рински стопи за специфичната опрема за произ-
водство на калцинирана сода („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/70). во точката 1 во колоната 3 ца-
ринската стопа: „12%" се заменува со царинската 
стопа: „10%", на сите места. 

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

Бр. 3-4552 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

191. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56'70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ПОЛИСТИРОЛ 
1. Во Решението за определување пониски ца-

рински стопи за специфичната опрема за произ-
водството на полистирол („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/70) во точката 1 во колоната 3 царин-
ската стопа: „12%" се заменува со царинската сто-
па: ,ДО%", на сите места. 

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

Бр. 3-4553 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

192. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65; 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОЛИАМИДНИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за определување пониски ца-* 
рински стопи за специфичната опрема за производ-

ство на полиамидни влакна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/70) во точката 1 во колоната 3 ца-
ринската стопа: „12%" се заменува со царинската 
стопа: ,ДО%", на сите места. 

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

Бр. 3-4554 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

193. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за определување пониски ца-* 
рински стопи за специфичната опрема за производ-
ство на сулфурна киселина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/70) во точката 1 во колоната 3 царин-
ската стопа: „12%" се заменува со царинската сто-
па: ,ДО%", на сите места. 

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

Бр. 3-4555 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

194. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-» 
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за производство 
на полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/71) во точката 1 во колоната 3 царинската 
стопа: „12%" се заменува со царинската стопа: 
,10%", на сите места. 

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

Бр. 3-4556 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 
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195. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ НА ЖЕЛЕЗ-
НА РУДА И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС, 
ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И 

ФЕРОЛЕГУРИ 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за рудници 
на железна руда и за производство на кокс, же-
лезо, челик, челични производи и феролегури 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/71) во точката 1 
во колоната 3 царинската стопа: „12%" се заменува 
со царинската стопа: ,ДО%", на сите места. 

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

Бр. 3-4557 
7 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

196. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, и 8/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА БРОДОГРАДИЛИШ-

ТАТА 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфичната опрема за бродогра-
дилиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/71) во 
точката 1 во колоната 3 царинската стопа: „12%" 
се заменува со царинската стопа: ,ДО%", на сите 
места. 

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

Бр. 3-4558 
7 април 1971 година 

Белград 

Сојузен Секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р» 

197. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна трговија* 
сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ 
УВЕЗУВААТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО 1971 

ГОДИНА 

1. На производите наведени во ова решение, што 
се увезуваат за потребите на производителите на 
патнички автомобили по основ на договори за дол-
горочна производствена кооперација со странски 
фирми, во 1971 година наместо царинските стопи 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за определување пониски царински стопи 
за стоките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 и 18/71), 
ќе се применуваат следните царински стопи: 

Тарифен Цадинска 
број Наименување , стопа 

84.06 Мотори со внатрешно согорување, 
клипни 25 

87.02/1а Патнички автомобили 
Ех. 
— Патнички автомоибли во раставе-

на состојба 35 
— Патнички автомобили во посебно 

раставена состојба: ,лимена школ-
ка без вградени делови (небојоса-
на, бојосана и лакирана или не), 
мотор и др. 25 

87.04/1 Шасии со мотори за патнички авто-
мобили 35 

87.05/2 Каросерии за патнички автомобили 
Ех. 
Каросерии (лимени школки) за пат-
нички автомобили без вградени де-
лови, небојосани, бојосани и лакирани 
или не 25 

87.06 Делови и прибор за моторни возила 
од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03 
Ех. 
Делови и прибор за патнички авто-
мобили од тар. бр. 87.02/la 25 

2. Ако увозот на производите од точката 1 на 
ова решение не се врши по основ на договор за дол-
горочна производствена кооперација со странски 
фирми, на увозот на тие производи ќе се примени 
царинска стопа од 35%. 

3. Стопанските организации — производители на 
патнички автомобили, што ги увезуваат производите 
од тар. бр. 84.06, 87.05/2 и 87.06, за кои царината се 
пресметува по стопа од 25% кога увозот се врши по 
основ на склучени договори за долгорочна производ-
ствена кооперација со странска фирма, се должни 
на царинарниците к а ј кои се врши царинењето, да 
им депонираат еден примерок од заверен препис на 
договорот з̂а долгорочна производствена кооперација 
и кон секоја увозна декларација при царинењето да 
приложат писмена изјава дека увозот се врши врз 
основа на договор за долгорочна производствена ко-
операција, со наведување на бројот и датумот на 
договорот» 
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4. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

4) AKOTION LVC 

Бр. 3-3567 
8 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

198. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), со-
јузниот секретар за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУ-
ШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузниот секретаријат за стопанство до 16 март 
1971 година издаде дозволи за пуштање во промет 
на следните средства за заштита на растенијата: 
1) ACCOTHION 

500 Е 

2) ACTEIL 

3) ACTRIL M 

5) AMEZIN S-47 

6) ANILIX 

произведува Cyanamid Inter-
national Laboratories Reuni-
dos, Мадрид. Застапник „Зор-
ка" — Хеми јека индустрија, 
Шабац. Број на дозволата 
9-1646/1 од 12 февруари 1971 
година. Привремената дозво-
ла бр. 9-5400/4 од 15 јули 1969 
година за средството Accot-
hion 500 Е, објавена во Спи-
сокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуш-
тање во промет на територи-
јата на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/70), 
престанува да важи; 
произведува. Société des- Usi-
nes Chimiques Rhone Poulenc, 
Paris. Застапник „Unikomerc" 
— Иноземна заступства, За-
греб. Број на дозволата 9-
-1491/1 од 10 февруари 1971 
година. Привремената дозво-
ла бр. 9-673/1 од 20 јануари 
1969 година за средството 
'Actril, објавена во Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издаде-
ни дозволи за пуштање во 
промет на ѕ територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/69), преста-
нува да важи; 
произведува Société des Usi-
nes Chimiques Rhone Poulenc, 
Paris. Застапник „Unikomerc" 
— Иноземна заступства. За-
греб Број на дозволата 9-
-1488/1 од 10 февруари 1971 

, година. Привремената дозво-
ла бр. 9-674/1 од 20 јануари 
1969 година за средството 
Actril M, објавена во Списо-
кот на средствата за зашти-
та на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пушта-
ње во промет на територија-
та на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/69), 
престанува да важи; 

7) ANTRACOL 

8) ARES IN 

9) ARETIT 
FLtrSSIG 

10) ATRAZIN S-80 

11) ATROMET 

12) BALAN 

произведува American Cya-
namid Company, New Jersey. 
Застапник „Зорка" — Х е м и -
ска индустрија, Шабац. Број 
на привремената дозвола 9-
-4965/5 од 24 јули 1970 годи-
на; 
произведува „Зорка" — Хе-
ми јека индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-1171/1 
од 27 јануари 1971 година; 
произведува Badische Anilin 
& Soda Fabrik A. G., Ludwig-
shafen/Rh. Застапник „Про-
грес" — Предузеће за међу-
народну трговину,- туризам, 
заступање иностраних фирми 
и производњу грађевинског 
материјала, Белград. Број на 
дозволата 9-1591/1 од 11 фе-
вруари 1971 година. Привре-
мената дозвола бр. 9-516/3 од 
10 февруари 1970 година за 
средството Anilix престанува 
да важи; 
произведува Farbenfabriken 
Bayer А. G., Leverkusen. За-
стапник Fabeg „Bayer Phar-
ma", Загреб. Број на привре-
мената дозвола 9-658/1 од 20 
јануари 1971 година; 
произведува Farbwerke 
Hoechst А. G., Frankfurt/M. 
Застапник „Југрхемија" — 
Предузеће за спољну и уну-
тр£шњу трговину, .Белград. 
Број на дозволата 9-514/3 од 
13 февруари 1970 година. 
Привремената дозвола бр. 
9-2183/1 од 21 февруари 1969 
година за средството Aresin 
престанува да важи; 
произведува Farbwerke 
Hoechst А. G., Frankfurt/M. 
Застапник „Југохемија" — 
Предузеће за спољну и уну-
трашњу трговину, Белград. 
Број на дозволата 9-1501/1 од 
10 февруари 1971 година. 
Привремената дозвола бр. 
9-^24/1 од 20 јануари 1970 го-
дина за средството Aretit 
fliissig, објавена во Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/70), преста-
нува да важи; 
произведува „Зорка" — Хе-
миска индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-1169/1 од 
27. јануари 1971 година; 
произведува „Радоња" — Ќе- , 
мијска индустрија, Сисак. 
Број на дозволата 9-1160/1 од 
27 јануари 1971 година; 
произведува Eli Lilly and 
Company, Indianopolis. За-
стапник „Индустриаимпорт" 
— Предузеће за инострана 
заступништва, Титоград — 
Представништво Нови Сад. 
Број на дозволата 9-1497/1 од 
10 февруари 1971 година. 
Привремената дозвола бр. 
9-2411/5 од 23 јули 1968 го-
дина за средството Balan, об-
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13) BANVEL — Р 

. 14) BENLATE 

15) BETANAL 

16) BILOBRAN 

17) BIRLANE 1% 
прав 

18) С APT AN 
BAYER 50% 

19) CERVACOL 

јавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/69), престану-
ва да важи; 
произведува Velsicol Chemi-
cal Corporation, Chicago. За-
стапник „Interimpex" •— 
Скопје. Број на привремена-
та дозвола 9-9700/3 од 9 сеп-
тември 1970 година; 
произведува Du Pont de Ne-
mours International S. A., Ge-
nève. Застапник „Агровојво-
дина" — Export-import, Нови 
Сад. Број на дозволата 9-
-1588/1 од 11 февруари 1971 
година. Привремената дозво-
ла 9-333/5 од 23 април 1970 
година за средството Benlate 
престанува да важи; 
произведува Schering А. G., 
Berlin-West. Застапник „Га-
леника" — Фармацеутско-
-хемијска индустрија, Земун. 
Број на дозволата 9-1507/1 
од 10 февруари 1971 година. 
Привремената дозвола бр. 
9-2367/5 од 30 мај 1968 годи-
на за средството Betanal, об-
јавена во Списокот на сред-
ствата За заштита на расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Ју-
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/68), престанува 
да важи; 
произведува Ciba А. G., Basel. 
Застапник „ïntertrade" — 
Podjetje za mednarodno trgo-
vino, Љубљана. Број на доз-
волата 9-1493/1 од 10 февру-
ари 1971 година. Привреме-
ната дозвола бр. 9-2172/5 од 
2 јули 1969 година за сред-
ството Bilobran, објавена во 
Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на тери-
торијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
9/70), престанува да важи; 
произведува Shell Internatio-
nal Petroleum Company Ltd., 
London. Застапник „Астра" 
— Подузеће за међународну 
трговину и заступства, За-
греб. Број на привремената 
дозвола 9-2919/1 од 16 март 
1971 година; 

произведува Farbenfabriken 
Bayer А. G., Leverkusen. За-
стапник Fabeg „Bayer Phar-
ma", Загреб. Број на дозво-
лата 9-1587/1 од 11 февруари 
1971 година; 
произведува R. Avenarius — 
Agro Chemische Fabrik Stroh 
& Co., Wels. Застапник „Cin-
karna" — Metalursko-kemic-
na industrija, Цеље. Број на 
привремената дозвола 9-
-2668/2 од 10 март 1970 го-
дина; 

20) CHROMOZIN 
COMBI AD 

21) CHROMOZIN Ѕ-50 

22) CINEB 
прав 8°/о 

23) CINEB Ѕ-65 

24) CINEB S-80 

25) DEHERBAN 
COMBI MD 

26) DEHERBAN 
FLUID 

27) DIFONATE G-10 

28) DIKURAN 
80 WP 

29) DIPTEREX 80% 

30) DODINE S-65 

31) ELOCRON 
50 WP 

32) ETAZIN 3585 

произведува „Chromos-Kat-
ran-Kutrilifi" — Кемијски 
комбинат, Загреб. Број на 
дозволата 9-1152/1 од 2 фе-
вруари 1971 година; 
произведува „Chromos-Kat-
ran-Kutrilin" — Кемијски 
комбинат, Загреб. Број на 
дозволата 9-1154/1 од 2 фе-
вруари 1971 година; 

произведува „ОН1Ѕ" — Ор-
ганско-хемиска индустрија 
„Наум Наумовски-Борче", 
Скопје. Број на дозволата 
9-1164/1 од 3 февруари 1971 
година ; 
произведува „ОН1Ѕ" — Ор-
ганско-хемиска индустрија 
„Наум Наумовски-Борче", 
Скопје. Број на дозволата 9-
-1163/1 од 3 февруари 1971 
година ; 
Произведува „Жупа" — Хе-
ми јека индустрија, Круше-
вац. Број на дозволата 9-
-1157/1 од 2 февруари 1971, 
година; 
произведува „Chromos-Kat-
ran-Kutrilin" — Кемијски 
комбинат, Загреб. Број на 
дозволата 9-1589/1 од 11 фе-
вруари 1971 година; 
произведува. „Chromos-Kat-
ran-Kutrilin" — Неми ј ски 
комбинат, Загреб. Број на 
дозволата 9-1150/1 од 2 фе-
вруари 1971 година; 
произведува Stauffer Chemi-
cal Europea Technical office, 
Genève. Застапник „ОН1Ѕ" 
— Органско-хемиска индус-
трија „Наум Наумовски-Бор-
че", Скопје. Број на привре-
мената дозвола 9-3730/6 од 
16 септември 1970 година; 
произведува Ciba А. G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podjetje za mednarodno tr-
govino, Ljubljana. Број на 
привремената дозвола 9-657/1 
од 20 јануари 1971 година; 
произведува Farbenfabriken 
Bayer А. G., Leverkusen. За-
стапник Fabeg „Bayer Phar-
ша" Загреб. Број на дозво-
лата 9-1590/1 од 11 февруа-
ри 1971 година; 
произведува „Pinus" — То-
varna kemicnih izdelkov, Ра-
че при Марибор. Број на 
дозволата 9-1156/1 од 2 фе-
вруари 1971 година; 
произведува Ciba А. G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podjetje za mednarodno trgo-
vino, Љубљана. Број на ре-
шението за дополнение на 
дозволата 9-2195/1 од 25 фе-
вруари 1971 година; 
произведува Ciba-Geigy А. 
G., Basel, Застапник „Com-
merce" — Zastopstvo inozem-
skih tvrdk, Љубљана. Број на 
привремената дозвола 9-867/2 
од 29 јануари 1971 година; 
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33) GEBUTOX 
FLUSSIG 

34) GESAGARD (R) 
80 Spritzpulver 

35) GESAPRIM (R) 
3503 Spritzpulver 

36) GESARAN (R) 
2079 Spritzpulver 

37) IGRAN (R) 50 
Spritzpulver 

38) IMIDAN (R) 

39) IRIZOL 5 DT 

произведува „Farbwerke 
Hoechst A. G., Frankfurt/M. 
Застапник „Југохемија" — 
Предузеће за спољну и уну-
трашњу трговину, Београд. 
Број на дозволата 9-1499/1 од 
10 февруари 1971 година. 
Привремената дозвола бр. 9-
-2184/1 од 20 февруари 1969 
година за средството Gebutox 
flussig, објавена во Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 9/70), преста-
нува да важи; 
произведува J.R. Geigy А. G., 
Basel. Застапник „Commer-
ce" — Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Љубљана. Број на до-
полнението на дозволата 9-
-2194/1 од 25 февруари 1971 4 

година; 
произведува Ј. R. Geigy А. G.,-
Basel. Застапник „Commer-
ce" — Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Љубљана. Број на доз-
волата 9-1495/1 од 10 февру-
ари 1971 година; 
произведува Ј. R. Geigy А. G., 
Basel. Застапник „Commer-
ce" — Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Љубљана. Број на доз-
волата 9-1494/1 од 10 февру-
ари 1971 година. Привреме-
ната дозвола бр. 9-262/4 од 
8 август 1968 година за сред-
ството Gesaran (R) 2079 Spritz-
pulver, објавена во Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издаде» 
ни дозволи за пуштање во -
промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/69), преста-
нува да важи; 
произведува Ј. R. Geigy А. G., 
Basel. Застапник „Commer-
ce" — Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Љубљана. Број на доз-
волата 9-2545/1 од 5 март 1971 
година- Привремената дозво-
ла бр. 9-8531/2 од 18 јули 1968 
година за средството Igran (R) 
50 Spritzpulver, објавена во 
Списокот на средствата за 
заштита на .растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на тери-
торијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/69), престанува да ва-
жи; 
произведува Stauffer Chemi-
cal Europea Tehnieal office, 
Genève. Застапник „ОН1Ѕ" — 
Органско-хемиска индустри-
ја „Наум Наумовски-Борче", 
Скопје. Број на привремена-
та дозвола 9-3729/6 од 16 сеп-
тември 1970 година; 
произведува Schloesing, Mar-
seille. Застапник „Агровојво-
дина" — Export-import. Нови 
Сад. Број на дозволата 9-
-518/3 од 13 февруари 1970 
година. Привремената дозво-

40) KOLOSUL 

41) LASSO 

42) LIMALO 

43) LINDAN G-2 

44) MALATION LVC 

45) M-COMBI 

46) MELPREX 20 

47) MESUROL 

48) METATION Е-50 

ла бр. 9-5496/1 од 12 декем-
ври 1967 година за средство-
то Irizol 5 DT, објавена во 
Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на тери-
торијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/68), престанува да ва-
жи;* 
произведува „Зорка" — Хе-
ми јека индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-1170/1 од 
27 јануари 1971 година; 
произведува Monsanto Europe 
S. А., Brisel. Застапник „Ge-
neralexport" — Предузеће за 
спољнотрговински и унутра-
шњи промет, Белград. Број 
на привремената дозвола 
495/5 од 16 март 1971 година; 
произведува Dr R. Maag — 
Chemische Fabrik, Dielsdorf, 
Zurich. Застапник Товарна 
душика, Руше. Број на при-
времената дозвола 9-2609/2 
од 11 мај 1970 година; 
произведува „Радоња" — Ке-
мијска индустрија, Сисак. 
Број на. дозволата 9-1158/1 од 
26 јануари 1971 година; 
произведува American Суа-
namid Company, New Jersey. 
Застапник „Зорка",— Хеми-
ска индустрија, Шабац. БроЈ 
на привремената дозвола 9-
-2732/5 од 24 јули 1970 го-
дина; 
произведува Dr R. Maag — 
Chemische Fabrik, Dielsdorf, 
Zurich. Застапник Товарна 
душика, Руше. Број на при-
времената дозвола 9-6468/2 
од 29 мај 1970 година; 
произведува Cyanamid of 
Great Britain Ltd., Лондон. 
Застапник „Зорка" — Хеми-
ска индустрија, Шабац. Број 
на дозволата 9-1647/1 од 12 
февруари 1971 година. При-
времената дозвола бр. 9-
-4317/5 од 14 јули 1969 годи-
на за средството Melprex 20, 
објавена во Списокот на 
средствата за заштита на 
растенијата за кби се изда-
дени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/70), преста-
нува да важи; 
произведува Farbenfabriken 
Bayer А. G., Leverkusen. За-
стапник Fabeg „Bayer Phar-
ma", Загреб. Број на дозво-
лата 9-1586/1 од 11 февруари 
1971 година; 
произведува Chemicke Zavody 
Jura ја Dimitrova, Братисла-
ва. Застапник „Радоња" — 
Кемијска индустрија, Сисак. 
Број на дозволата 9-1505/1 од 
-10 февруари 1971 година. 
Привремената дозвола бр. 
9-4631/2 од 15 април 1969 го-
дина за средството Metation 
Е-50, објавена во Списокот 
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49) MONOSAN 
COMBI 

50) M-Special 

51> ORTHO 
DIBROM 8Е 

62> PANOGEN — 15 

53) PIROX — Р 

54) POLYTANOL 

m PROHELAN 

на средствата за заштита на 
растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на, 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/70), преста-
нува да важи; 

произведува Badische Anilin 
& Soda Fabrik A. G., Ludwig-
shafen/Rh. Застапник „Про-
грес" — Предузеће за мену-
ва род ну трговину, туризам, 
заступања иностраних фир-
ми и производна грађевин-
ског материјала, Белград. 
Број на дозволата 9-1498/1 од 
10 февруари 1971 година. 
Привремената дозвола бр. 
9-599/1 од 19 јануари 1970 го-
дина за средството U 46 KV . 
Combi Fluid, објавена во 
Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на те£иг 
торијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/70^, престанува да важи; 

произведува Dr R. Maag — 
Chemische Fabrik, Dielsdorf, 
Zûrich. Застапник Товарна 
душика, Руше. Број на при-
времената дозвола 9-656/1 од 
20 јануари 1971 година; 

произведува Chevron Chemi-
cal Company, Paris. Застап-
ник ^gro tehn ika" — Export-
-Import, Љубљана. Број на 
дозволата 9-1503/1 од 10 фе-
вруари 1971 година; 

застапник Chemische Fabrik 
F. Joh. Kwizda, Wien. Застап-
ник „Agrotehnika" — Export-
-Import, Љубљана. Број на 
дозволата 9-1496/1 од 10 фе-
вруари 1971 година. Привре-
мената дозвола бр. 9-753/1 од 
21 јавуара 1969 година за 
средството Panogen — 15, об-
јавена во Списокот на сред-
ствата за заштита п џ расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Ју-
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/69), престану-
ва да важи; 

произведува Dr R. Maag — 
Chemische Fabrik, Dielsdorf, 
Zurich. Застапник Товарна 
душика, Руше. Број на при-
времената дозвола 9-5191/1 
од 23 април 1970 година; 

произведува Chemische Fa-
brik Wûlfel G. m. b. H., Han-
nover. Застапник „Agroteh-
nika" — Export-Import, Љуб-
љана. Број на привремената 
дозвола 9-1728/2 од 17 фе-
вруари 1970 година; 

произведува „Радоња" — Хе-
ми јека индустрија, Сисак. 
Број на дозволата 9-1159/1 
од 27 јануари 1971 година; 

56) RADAZIN 
MIKROGRA-
NULAT 

57) RADAZIN 80 

58) RO-NEET (R) 

59) SAPEKRON 
24 EC 

60) Schlofog — CZ 

61) SEVIN G-5 

62) SPORICID 

63) SUMBARIT 
SUPER 

64) TEMETID P-50 

произведува „Радоња" — Ke-
мијска индустрија, Сисак. 
Број на дозволата 9-2721 од 
10 март 1971 година; 

произведува „Радоња" — Хе-
мијава индустрија, Сисак. 
Број на дозволата 9-2548/1 
од 5 март 1971 година; 

произведува Stauffer Chemi-
cal Europea Tehnical office, 
Genève. Застапник „ОНIЅ" — 
Органско-хемиска индустри-
ја „Наум Наумовски-Борче", 
Скопје, Број на привремена-
та дозвола 9-4780/2 од 23 а-
пршг 1970 година; 

произведува Ciba А. G., Ba-
sel. Застапник: „Intertrade" 
— Podjetje za mednarodno t r -
govino, 'Љубљана. Број на 
привремената дозвола 9-
-1620/8 од 29 -мај 1970 година; 

произведува Schloesing, Mar-
seille. Застапник „Агровој Бо-
дина" — Export-Import, Но-
ви Сад. Број на дозволата 
9-1585/1 од 11 февруари 1971 
година. Привремената дозво-
ла бр. 9-4540/3 од 15 мај 
1968 година за средството 
Schlofog-CZ, објавена во 
Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/68), престанува да 
важи; 

произведува Union Carbide 
Corporation USA. Застапник 
„Зорка" — Хеми јека индус-
трија, Шабац. Број на доз-
волата 9-1492/1 од 10 февру-
ари 1971 година.. Привреме-
ната дозвола бр. 9-3725/5 од 
14 април 1969 година за сред-
ството Sevin G-5, објавена во 
Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на тери-
торијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/70), престанува да важи; 

произведува „Радоња" — Не-
ми јека индустрија, Сисак. 
Број на дозволата 9-1162/1 
од 3 февруари 1971 година; р 
произведува „Зорка" — Хе-
ми јека индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-1168/1 
од 27 јануари 1971 година; 

произведува „Зорка" — Хе-
миска индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-1165/1 
од 27 јануари 1971 година; 
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1 
65) THIODAN Е-35 

бб) TIMET G-5 

67) ULTRACID (R) 
40 Geigy 
Emulsion 

68) ULTRACID (R) 
40 GEIGY 
Spritzpulver 

ЗЛАТИЦА 
DESPIROL Р 

70) ЗЛАТИЦА 
DESPIROL W. P. 

произведува Farbwerke 
Hoechst A. G., Frankfurt/M. 
Застапник „Југохемија" — 
Предузеће за спољну и уну-
трашњу трговину, Белград. 
Број на дозволата 9-1500/1 
од 10 февруари 1971 година. 
Привремената дозвола бр. 
9-1727/2 од 17 февруари 1970 
година, престанува да важи; 

произведува American Суа-
namid Company, New Jersey. 
Застапник „Зорка" — Хеми-
ска индустрија, Шабац. Број 
на привремената дозвола 9-
-4966/6 од 16 септември 1970 
година; 

произведува Ј. R. Geigy А. G., 
Basel. Застапник „Commerce*4 

— Zastopstvo inozemskih 
tvrdk r Љубљана. Број на 
дозволата 9-2546/1 од 5 март 
1971 година. Дозволата бр. 
9-1387/1 од 4 февруари 1969 
година за средството Ultracid 
R 40 Geigy Emulsion, објаве-
на во Списокот на средства-
та за заштита на растенијата 
За кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/69), престанува да ва-
жи; 

произведува Ј. R. Geigy А. G., 
Basel. Застапник „Commerce" 
— Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Љубљана. Број на 
дозволата 9-2547/1 од 5 март 
1971 година. Дозволата бр. 
9-5194/3-67 од 25 јануари 1968 
година за средството IJltracid 
R 40 Geigy Spritzpulver, обја-
вена во Списокот на сред-
ствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југо-
славија (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/68), престану-
ва да важи; 

произведува С. F. Spiess & 
Sofcpi, KTeinkarlbach. Застап-
ник „Радоња" — Кемијска 
индустрија, Сисак. Број на 
дозвблата 9-1592/1 од И фе-
вруари 1971 година. Привре-
мената дозвола бр. 9-12057/5 
од 18 декември 1969 година 
За средството Златица Despi-
rol Р, објавена во Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/70), преста-
нува да важи; 

* . 

произведува С. F. Spiess & 
Sohn, Kleinkarlbach. Застап-
ник „Радоња" — Неми јека 
индустрија, Сисак. Број на 
дозволата-9-1595/1 од 11 фе-
вруари 1971 година. Привре-
мената дозвола бр. 9-12058/5 

71) ZLATICID 
COMBI 

72) ZLATICID L. 

Бр. 9-3477/1 
30 март 1971 година 

Белград 

од 18 декември 1969 година 
за средството Златица . — 
Despirol W Р, објавена во 
Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на тери-
торијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/70), престанува да важи; 

произведува „Chromos-Kat-
ran-Kutrilin" —1 Кемијски 
комбинат, Загреб. Број на 
дозволата 9-1151/1 од 26 ја-
нуари 1971 година; 

произведува „Chromos-Kat-
ran-Kutrilin" — КемијСки 
комбинат, Загреб. Број на 
дозволата 9-1149/1 од 2 фе-
вруари 1971% година. 

Сојузен секретар* 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

199. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), 
сојузниот секретар за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА 

ПРОМЕНА НА ИМЕТО 

Сојузниот секретаријат за стопанство ја одобри 
промената- на името на следните средства за заш-
тита на растенијата: 

1) „SUMITHION 50 произведува Ciba А. G., Basel. 
EC" го менува името Застапник „Intertrade" — По-
во „FENITROTHION дјетје за меднародно тргови-
— CIBA 50 EC" 

/ 

Бр. 9-3478/1 
30 март 1971 година 

Белград 

но, Љубљана. Број н^дозво-
лата 9-1388/1 од 4 февруари 
1969 година. Објавено под 
ред. број 43 на Списокот на 
средствата за заштита на 
растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/69). Со ре-
шението на Сојузниот секре-
таријат за стопанство, бр. 
9-9668/2 од- 6 август 1970 го-
дина, е одобрена промената 
на името „Sumithion 50 EC" 
во „Fenitrothion — Ciba 
50 EC". 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, е. р. 
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200. 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
мерките за унапредување^ на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65 ц 29/66), сојузниот секретар 
за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1970 
година издадени им се дозволи за пуштање во про-
мет на следните средства за заштита на добитокот, 
и тоа на: 

1. Ветеринарски завод, Земун — Суботица, за: 

1) МАСТ ЗА НЕГА НА КОПИТАТА, ad. us. vet., 
пакувани во лимени кутии по 1000 g, под бр. 
9-8463/1 од 30 јуни 1970 година; 

2) FLURY — вакцина против бесот кај кучи-
њата, fcd. us. vet., пакувани во ампули или шишен-
ца со 2, 5 и 10 дози, под бр. 9-8667/1 од 5 ноември 
1970 година; 

3) ТРИВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ЗА АНТРАКС, 
ШУШКАВЕЦ и ПАРАШУШКАВЕЦ, ad. us. vet., па-
кувана во шишенца по 20, 50, 100 и 250 ml под бр. 
9-13246/1 од 16 ноември 1970 година; 

4) VEZEPEST, ed. us. vet., пакуван во ампули со 
5, 10 и 20 дози. под бр. 9-5005/1 од 29 декември 1970 
година; 

5) STREMIKS, ad. us. vet., пакуван во, ќесичиња 
по 200 g, 1 и 25 kg, под бр. 9-13959/1 од 18 ноември 
1970 година; 

6) VIBROMIKS, ad. us. vet., пакуван во ќесичи-
ња по 200 g и 1 kg и во вреќи по 25 kg, под бр. 
9-13960/1 од 18' ноември 1970 година; 

7) METROSTILBEN, ad. us. vet., пакуван во ши-
шенца по 100 ml, под бр. 9-13961/1 од 18 ноември 
1970 година; 

8) ПОЛИВАЛЕНТЦА ВАКЦИНА ЗА ЕНЗООТ-
СКА БАКТЕРИСКА ПНЕВМОНИЈА КАЈ ТЕЛИ-
ЊАТА И ЈУНЧИЊАТА, ad. us. vet., пакувана во 
шишенца по 50, 100 и 250 ml, под бр. 9-13962 од 18 
ноември 1970 година; 

9) BROVAK I и И, ad. us. vet., пакуван во ам-
пули со 100 и 500 дози, под бр. 9-13963/1 од 18 ноем-
ври 1970 година; 

10) KILAP1N-S, ad. us. vet., пакуван во ампули 
»со 5, 10, 20 и 30 дози и со разредувач, под бр. 
9-13964/1 од 18 ноември 1970 година; 

11) SUMIKS, ad. us. vet., пакуван во ќесичиња 
Ипо 20 g и 1 kg и во вреќи по 25 kg, под бр. 9-13965 
од~18 ноември 1970 година; 

2. Творница фармацеутских и кемијских произ-
вела „Плива" — Загреб, за: 

1) TONOVET 5%, ad us. vet., пакуван во кутии 
со 5 ампули по 10 ml, под бр. 9-10968/1 од 24 јуни 
1970 година; 

2) ЦИНКВИТАМИНСКА МАСТ, ad. us. vet., па-
кувана во туби по 100 g, под бр. 9-10967/1 од 26 јуни 
1970 година; 

3) STILBESTROL sol l%f ad. us. vet., пакуван 
во кутии со 5 ампули по 5 ml, под бр. 9-9466/1 од 
27 јули 1970 година; 

4) PIPERAZIN CITRAT, ad. us. vet.,^пакуван во 
алуминиски фолии по 5 и 10 g, во шишенца по 100 g 
и во лименки по 1000 g, под бр. 9-12016/1 од 17 ноем-
ври 1970 година; 

5) NILVEROM, ad. us. vet., пакуван во шишенца 
по 15, 75 ,и 150 g и 24 tbl по 1 g, под бр. 9-11938/1 од 
17 «ноември 1970 година; 

3. Товарна здравил „Крка" — Ново Место, за: 

1) EGOCIN 135, premix. ad. us. vet., пакуван во 
вреќички по 1 kg и во вреќи по 25 kg, под бр. 
9-4159/1 од 23 јуни 1970 година; 

2) EGOCIN 20, premix, ad. us. vet., пакуван во 
кутии по 200 g и 1 kg, под бр. 9-4160/1 од 24 јуни 
1970 година; 

3) VETALOG, ad. us. vet, пакуван во шишенца 
по 25 и 100 ml (конц. 2 mg/ml) и по 5 ml (конц. 
6 mg/ml). под бр. 9-4155/1 од 23 јуни 1970 година; 

4) DUOPEN, Qfd. us. vet., пакуван во кутии по 50 
шишенца со 400 000 или 800.000 и. е., под бр. 9-3177/1 
од 24 јуни 1970 година; 

5) STATOQUATE, ad. us. vet., пакуван во кутии 
по 1, 2. 5, 10, 20 и 25 kg, под бр. 9-1572/1 од 24 јуни 
1970 година; 

6) HALQUIVET, ad. us. vet., пакуван во шишен-
ца по 48 tbl, под бр 9-4151/1 од 24 јуни 1970 година; 

7) FIDECIM 220. premix, ed. us. vet., пакуван во 
ѕкутии по 200 g и во вреќи по 1 и 25 kg, под бр. 
9-4156/1 од 24 јуни 1970 година; 

8) FipECIN 210, premix, ad. us. vet., пакуван во 
кутии по 200 g и во вреќи по 1 и 25 kg, под бр. 
9-4158/1 од 24 јуни 1970 година; 

9) NEWCASTLE-BRONCHITIS вакцина Nq 5738, 
ad. us. vet., пакувана во шишенца со 1000 дози, под 
бр. 9-3317/1 од 24 јуни 1970 година; 

10) NEWCASTLE-BRONCHITIS вакцина*^ 5739, 
ad. us. vet., пакувана во шишенца со 1000 дози, под 
бр. 9-3316/1 од 16 јуни 1970 година; 

11) NEWCASTLE DISCASE вакцина JVfs 5041, ad. 
us. vet., пакувана во шишенца со 1000- дози, под бр. 
9-3315/1 од 16 јуни 1970 година; 

12) NB-BLEN NEWCASTLE BRONCHITIS вак-
цина ЈЅП? 5741, ad. us. vet., пакувана во шишенца со 
1000 дози, под бр. 9-3306/1 од 16 јуни 1970 година; 

13) NB-BLEN NEWCASTLE BRONCHITIS вак-
цина ЛЧГе 5740 ad. us. vet., пакувана во шишенца со 
1000 дози под бр. 9-3307/1 од 16 јуни 1970 година; 

14) NEW-BLEN,. NEWCASTLE вакцина N» 5295, 
ad. us. vet., пакувана во шишенца со 1000 дози, под 
бр. 9-3308/1 од 16 јуни 1970 година; 

15) MASS-BLEN BRONCHITIS вакцина ЈЧѕ 5737,, 
ad. us. vet., пакувана во шишенца со 1000-дози, под 
бр. 9-3310/1 од 16 јуни 1970 година; 

16> MASS-BLEN BRONCHITIS вакцина ЈЅГв 5736, 
ad, us. vet., пакувана во шишенца со 100 дози, под 
бр. 9-3311/1 од 16 јуни 1970 година; 

17) FP-BLEN, FOWL POX вакцина К« 5179, ad. 
us. vet., пакувана во шишенца со 500 дози, под бр. 
9-3309/1 од 16 јуни 1970 година; 

18) NEW-BLEN, NEWCASTLE - DIS. вакцина 
Ќе 5290, ad. us. vet., пакувана во шишенца со 1000 
дози, под бр. 9-3312/1 од 16 јуни 1970 година; 

19) NEWCASTLE DISEASE вакцина îfe 5040, ad. 
us. vet., пакувана во шишенца со 1000 дози под бр. 
9-3313/1 од 16 јуни 1970 година; 

20) REMIDERM SPRAY, ad. us. vet., пакуван во 
шишенца по 25 и 75 g, под бр. 9-4152/1 од 31 јули 
1970 година; 

21) REMIDERM-PASTA, ad. us. vet., пакувана 
во туби по 5, 15 и 30 g, под бр. 9-4153/1 од 31 јули 
1970 година; 

22) Р ANALOG, ad. us. vet., пакуван во туби по 
5 mg, под бр. 9-4154/1 од 31 јули 1970 година; 

.23) HALQUIVET прав, ad. us. vet., пакуван во 
шишенца по 25, 50, 100, 200, 227, 500 и 1000 g, под бр. 
5 - 4 3 7 5 / 1 од 3 октомври 1970 година; 

24) .STREPTOMYCIN SULFAT, ad. us. vet., па-
куван во шишенца по 250 g, под бр. 9-11573/1 од 16 
ноември 1970 година; 

25) DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFAT, ad. us. 
vet., пакуван во шишенца по 1 и 5 g, под бр. 
9-11572/1 од 16 ноември 1970 година; 

26) DEPLAST-SPRAY, ad. us. vet., пакуван во 
шишенца по 150 g, под бр. 9-8681/1 од 29 декември 
1970 година; 
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4, Фармацевтско-хеми јека индустрија „Галеника" 
— Белград, за: 

1) KOKCIBAT, ad. us. vet., пакуван во вреќи по 
h 5 и 40 kg. под бр. 9-13897/1 од 17 ноември 1970 го-
дина; X 

2) EMSOL, ad. us. vet., пакуван во вреќи по 200 g 
и по 1, 5 и 40 kg, под бр. 9-4347/1 од 17 ноември 1970 
година; 

5. Institute zooprofilatico sperimentale — Brescia, 
Италија, за: 

1) ЖИВА ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКЦИНА ЗА 
ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА, сој, F, ad. us. vet., паку-
вана во ампули со 100, 500 и 1000 дози (за аплика-
ција во вода), под бр 9-2490/1 од 5 ноември 1970 го-
дина; 

2) ЖИВА ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКЦИНА ЗА 
ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА, сој F, ad. us. vet., паку-
вана во ампули со 100, 500 и ÏÛ00 дози (за окулона-
зална апликација), под бр. 9-9-2490/1-2 од 5 ноем-
ври 1970 година; 

3) ЖИВА ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКЦИНА ЗА 
ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА, сој La Sota, ad. us. vet., 
пакувана во ампули со 100, 500 и 1000 дози (за ап-
ликација во вода), под бр. 9-2490/1-3 од 5 ноември 
1970 година; 

4) ЖИВА ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКЦИНА ЗА 
ИНФЕКТИВЕН БРОНХИТИС КАЈ ЖИВИНАТА, 
ad. Us. vet., пакувана во ампули со 100, 500 и 1000 
дози (за апликација во вода), под бр. 9-2490/1-4 од 
16 ноември 1970 година; 

5) ЖИВА ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКЦИНА ЗА 
ДИФТЕРИЈА И СИПАНИЦИ КАЈ ЖИВИНАТА, 
ad. us .vet., пакувала во ампули со 100, 500 и 1000 
дози (за скарификација), под бр. 9-2490/1-5 од 16 
ноември. 1970 година; 

6) ВАКЦИНА ПРОТИВ ЛИГАВКА И ШАП — 
Тип АОС „Brescia" — ad. us. vet., пакувана во ши-
шенца по 1000 с cm, под бр. 9^10645/1 од 16 ноември 
1970 година, 

Застапник: „Емона" — Љубљана; 

6. Фирмата ASID-GmbH — Lohhof Munchen — СР 
Германија, за: 

1) ASPARMAKAL à 100 ml и 250 ml, ad. us. vet., 
пакуван во шишенца по 100 и 250 ml, под бр. 
9-3726/1-1 од 26 јуни 1970 година; 

2) BIOCALAN FORTE 30 ml, ad. us. vet., паку-
ван во шишенца по 30.ml, под бр. 9-3726/1-2 од 26 
јуни 1970 година; 

3) -FAMAL прав, ad. us. vet., пакуван во пла-
стични кутии по 125, 250 и 500 g, под бр. 9-3726/1-3 
од 26 јуни 1970 година; 

4) VITAROPIN ВС, à 100 ml, ad. us. vet., паку-
ван. во шишенца по 100 ml, под бр. 9-3726/1-4, од 26 
јуни 1970 година. 

Застапник: „Југохемија" — Белград; 

7. Фирмата „Phizer-Limited" — Велика Брита-
нија, за: 

RONDOMYCIN plv и tbl, ad. us, vet., пакуван во 
кутии по 200 g и во шишенца со 12 tbl (од 300 mg) 
и 20 tbl (од 120 mg), под бр. 9-2850/1 од 5 ноември 
1970 грд ина. 

Застапник: ,.Fabeg" — Белград; 

8. Фирмата „Bayer AG" — Leverkusen, за: 

ECTIMAR, ad. us. vet., пакуван во шишенца по 
100 ml, под бр. 9-11601/1 од 17 ноември 1970 година. 

Застапник: „Fabeg" — Белград; 

9. Institut de serotherapie de Toulouse, за: 

CARMOSYL, ad. us. vet., пакуван во шишенца 
по 250 ml, под бр. 9-1! 841/1 од 26 јуни 1970 година. 

Застапник: „Ветпром" — Белград; 

10. Фирмата „Werfft-chemie GmbH" — Wien, за: 

1) CORTEXILAR, ad. us. vet., пакуван во ши-
шенца по 20 ml и 20 tbl, под бр. 9-14003/1 од 16 
ноември 1970 година; 

2) M. V. — EUTERSCHUTZ, ad. us. vet., паку-
ван во кутии по 4 tbl. по 7 g, под бр. 9-14004/1 од 
28 декември 1970 година. 

Застапник: „Ветпром" — Белград; 

11. Фирмата „dsterreichische sticktoffwercke AG'4 —• 
Австрија, за: 

VANDID, ad. us. vet., пакуван во шишенца по 
50 сст, под бр. 9-140005/1 од 16 ноември 1970 година. 

Застапник: „Ветпром" — Белѓрад; 

12. Фирмата „Радоња" — Сисак, за: 

1) RABON, ad. us. vet., пакуван во шишенца по 
0,5 и 1 1 под бр. 9-9149/1 од 26 јуни 1970 година; 

2) ZUM, ad, us. vet., пакуван во шишиња по 1 1» 
под бр. 9-11620/1 од 27 јули 1970 година; 

13. Фирмата: „Chromos-Katran-Kutrilin" — 
Загреб, за: 

1) INSEKTIN, ad. us. vet., пакуван во ќесичиња, 
под бр. 9-2310/1'од 27 јули 1970 година; 

2) UNITOX, ad. us. vet., пакуван во ќесичиња, 
под бр. 9-2309/1 од 27 јули 1970 година; 

14. Фирмата „Ciba А. G. ", Basel — Швајцарија, за: 

VESULONG, ad. us. vet., пакуван во шишенца 
по 100 и 500 ml 20% раствор, под бр. 9-14739/1 од 27 
јули 1970 година. 

Застапник: „Intertrade" — Љубљана; 

15. Фирмата Ј. ЈЉ. Geigy А. G., Basel — Швајца-
рија, за: 

RESPIROT, ad. us. vet., пакуван во шишенца по 
15 ml, под бр. 9-4530/1 од 17 ноември 1970 година. . 

Застапник: „Commerce" — Љубљана. 

Бр. 9-3679/1 
5 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар. 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

201. 
Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 

2 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), 
гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжител-
ната резерва на деловните банки кај Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
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бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 
5/69, 32/69, 34/69, 6/70 и 29/70) во точката 1 ставот 2 
се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, деловните банки задолжителната резерва 
ка ј Народната банка на Југославија ќе ја држат, 
и тоа: 

1) од 20 април до 25 април 1971 година — во 
височина од 31°/о од основицата утврдена во тој 
став; 

2) од 26 април до 10 мај 1971 година — во висо-
чина од 30% од основицата утврдена во тој став; и 

3) од 11 мај до 20 мај 1971 година — во височина 
од 31% од основицата утврдена во тој став." 

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

О. бр. 35 
13 април 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена 
на Одлуката за начинот за формирање на цените 
и за пресметување на разликата во цените на тек-
стилните производи и на производите од кожа и од 
гума, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 17/71, 
се поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА SA ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕ ОД КОЖА И ОД ГУМА 

Во точката 1 одредбата под 1 треба .да гласи: 
„1) памучни и волнени предива и предива oft 

тврди влакна (јутени, ленени, сисал, манила и ко-
кос), како и предива од кадела, од вештачки и син-
т е т и к и влакна и од филаменти, најмногу до 14%". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 16 април 
1971 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, се 
поткраднале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ-

ТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

Во Списокот на стоките за кои се утв.рдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран, во одделот II, глава 12, по тарифниот 
број 12.09 во колоната 1 наместо тарифниот број: 
„12.01'' треба да стои: „12.10". 

Во одделот V, глава 27, но тар. бр. 27.16, по увод-
ниот текст треба да се додаде изоставената точка: 
,Д) Битуменозен мастикс ЛБ ЛБ". 

Во главата 28, во тар. бр. 28.40 во колоната 2 
наместо зборовите: „1) Фосфити" треба да стои збо-
рот: „фосфати:", а наместо зборовите: ,Д) Ф^осфати" 
— зборовите: ,Д) Фосфити". 

Во одделот VIII, глава 42, во тар. бр. 42.02, во 
точката 1) под ѓ) наместо зборот: „друго" треба да 
стојат зборовите: „торби женски", а на крајот на 

точката 1) треба да се додаде по погрешка изоставе-
ната одредба под е) која гласи: ,,е) друго ЛБ ЛБ". 

Во одделот XV. глава 73, во тар. бр. 73.15, во 
точката 23 под в) наместо зборовите: „високојагло-
родни, необложени" треба да стојат зборовите: „ви-
сокојаглервдни, обложени", во следниот ред наместо 
зборовите: ,,в) ленти топло валани," — зборовите: 
„24) Ленти од легиран челик;", а во одредбите под 
а), б) и в) во колоните 3 и 4 треба да се додадат изо-
ставените кратенки. „ЛБ РК". 

Во одделот XVI глава 84, во тар. бр. 84.15, .во 
точката 3 под б) наместо зборовите: ,,З) други" тре-
ба да стојат зборовите: „2) други". 

Во тар. бр. 84 22, во точката 6 наместо зборови-
те: ,,ѓ) други делови" треба да стојат зборовите: ,,д) 
други делови". 

Во тар. бр. 84.45, во точката 2 под д) под 2/а во 
колоните 3 и 4 треба да се додадат изоставените кра-
тенки: „ЛБ ДК". 

Во одделот XX, глава 98, по тар. бр. 98.01 наме-
сто тарифниот број: „96.02" треба да стои: „98.02". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 март 
1971 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРЕКТИВНИ НА СТАРТНАТА ОСНОВА 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА-
ШИЛЕНИ ВО ШКОЛСКИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧ-
НО ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ВО СТОПАН-

СТВОТО ВО БИЕЛО ПОЛЕ 

I. На предлог од Шќекиќ Миладин од Биело 
Поле, Уставниот суд на Југославија, со решението 
У-бр. 509/69 од 22 јануари 1970 година, поведе пос-
тапка за оценување на законитоста на Одлуката за 
корективите на стартната основа на личните дохо-
ди на работниците запослени во Школскиот центар 
за стручно образование на кадри во стопанството во 
Биело Поле од 30 октомври 1969 година. Постапката 
е поведена поради тоа што постоело сомневање дека 
таа одлука не е во согласност со одредбите на чл. 
89 до 92 од Основниот закон за работните односи 
(„Службен лист на СФРЈ.", бр. 12/70). 

Во одговорот на решението на Судот за пове-
дување на постапката, Школскиот центар истакнал 
дека таквата одлука е донесена заради остварување 
на принципот на наградување според трудот и ис-
товремено на Судот му ја доставил Одлуката за из-
мени и дополненија на Одлуката за корективите на 
стартната основа на личните доходи на работ-
ниците запослени во Школскиот центар во 
Биело Поле од 18 март 1970 година. Со Од-
луката за измени и дополненија на Одлуката се из-
менети одредбите на чл 5, 7, 9, 13 и 14 и се укинати 
одредбите на членот 8 од Одлуката. 

Уставниот суд утврди, на седницата одржана на 
2 декември 1970 година, дека со измените и допол-
ненијата на оспорената одлука не е отстранато сом-
невањето за незаконитоста и поради тоа одлучи по-
стапката да продолжи. 

И. Одредбите на членот 1, членот 2 став 1 и чл. 
3, 11, 13, 15 и 16 од Одлуката, по оцена на Судот, ги 
содржат основите и мерилата врз основа на кои се 
врши распределбата на личните доходи. Тие одред-
би, "иако не се сосема јасно формулирани, не се во 
спротивност со законот, бидејќи секоја работна 
заедница самостојно ги утврдува основите и мери-
лата за распределбата на личните доходи. 

Меѓутоа, одредбите на членот 2 став 2 и чл. 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14 од Одлуката всушност прет-
ставуваат намалување на личниот доход поради по-
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вреди на работната должност, така што тоа нама-
лување се појавува како парична казна, а штр Ос-
новниот закон за работните односи не го дозволува 
(чл 89 до 92). Тоа особено се однесува на одредбите 
со кои се пропишува намалување на личниот до-
ход поради неуредно вршење на дежурство, нена-
времено и неточно давање на податоци, неуредно 
вршење на посебна задолжувања, зачестено нена-
времено ѕвонење и непалење на печки, ненавре-
мено и неуредно вршење на работите во испитните 
комисии, неоправдано недоаѓање ,или напуштање 
на седниците на класов и наставнички совет, невр-
шење на должноста на класов старешина и неуред-
но и ненавремено чистење на просториите. 

Исто така Судот смета дека со одредбата на 
членот 2 став 2 и со дел од одредбата на Членот 6 
од Одлуката се намалува личниот доход на работ-
ниците поради предизвикување на материјална 
штета. Тоа прашање, меѓутоа, работната заедница 
може да го регулира во 'рамките на закон, но не 
со намалување на личниот доход туку со утврду-
вање на обврската за надоместок на штетата под 
условите и во постапката што се прппишани со 
Основниот закон за работните односи (чл. 94 до 99). 

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 5 од 
Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Се укинуваат одредбите на членот 2 став 2 
и чл. 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 12 и 14 од Одлуката за к о ^ 
рективите на стартната основа на личните доходи 
на работниците запослени во Школскиот центар за 
стручно образование на -кадри во стопанството во 
Биело Поле од 30 октомври 1969 година, со измените 
и дополненијата од 18 март 1970 година. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV."Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, Ни-
кола Срзентиќ, Јоже Земљак, д-р Јован Ѓорѓевиќ, 
Шефкет Маглајлиќ, д-р Иво Сунариќ, Радојка Ка-
тиќ, д-р Александар Фира и д^р 'Асен Групче." 

У бр. 509/69 
5 февруари 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувања одлучува да 
се одликуваат за примерна работа на развивањето 
полет за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешинските и војничките 
особини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водниците-стажанти: Лескароски Душана Ристо, 
Петровски Аритова Стојчо; 

десетарите: Бајкановић Јелисије Станко, Цвијић 
Симе Мирослав, Ћелић Бранка Душан, Ђирил 
Ивана Марко, Ђуровић Рада Драгиша, Гелб Емила 
Емил, Хоџић Арифа Екрем, Кајганић Славка Сте-

ван, Лановић Ђорђа Здравко, Малеш Анте Младен, 
Милорадовић Љубомира Драгиша, Милошевиќ Ве-
лимира Мирко, Николоски Милутина Драго, Ник-
шић Николе Стјепан, Нинковић Милана Бранислав^ 
Обрадовић Драгољуба Здравко, Пехар Мате Иван, 
Петаковић Драгите Петар, Сикира Остоје Саво, 
Сретеновић Милана Милутин, Старина Блаже Слав-
ко, Степановић Илије Александар, Швец Ивана 
Владо, Тепшић Милана Божо, Топо Марка Мила-
дин, Тричковић Влајка Владимир, Вукашиновић Ду-
шана Мирко; 

разводниците : Маковец Казимира • Бранко, З и ш -
ковић Оставија Тулио; 

војниците: Брадашевић Блага Божо, Брешковић 
Ивана Алдо, Јовановић Илије Живан, Љубас Анте 
Мирко; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот-стажант: Салчин Салка Ремзо; 
десетари: Алексић Јанка Златан, Батрнек Сте-

ве Винко, Бегановић Чамила Ибрахим, Билић Јозе 
Перо, Благус Ленарда Владимир, Боцек Фрање Бо-
жидар, Богојевић Станимира Милинко, Брезовчан 
Ивана Томо, Буцало Стеве Милан, Бучић Антона 
Анђелко, Цекић Милутина Владимир, Целић Нико-
ле Дујо, Цериншек Франца Станко, Десниќ Јоже 
Франц, Дилот Јанеза Јанез, Чакмак Миодрага Све-
тозар, Ченгија Анте Милан, *Коралић Арифа Мех-
мед, Ћирчић Алексо Богдан, Данилов Ђоке Саво, 
Димитијевић Васили ја Радој ица, Доланц Јожета Јо-
же, Дурић Шабана Исмет, Ђилас Лаке Боро, Ђир-
лић Ивана Фрањо, Ђокић Николе Томо» Ђорђевић 
Ранђела Драган, Ђорђевић Николе Милан, Ђурић 
Љубомира Маѓлан, Федербар Станка Жељко, Гак 
Михаља Богдан, Гержељ Милана Милан, Граховац 
Махе Шабан, Грбић Маријана Живко, Грујичић 
Милутина Милојко, Гурда Ибре Исмет, Хајток Ђу-
ре Иван, Хинић Николе Никола, Илак Ђуре Марко, 
Илић Стојана Новица, Илић Драгољуба Сретен, 
Илић Мирослава Радослав, Јерковић Петра Драган, 
Јовановић Мелете Драган, Јовић Благоја Љубиша, 
Јуркић Стеве Иван, Катанић Танасија Драган, Ка-
тип Милана Јован, Кержлин Јосипа Данило, Кете-
леш Силвестера Мирослав, Кирков Тодора Ангел, 
Клеут Стеве Душан, Кнежевик Младена Љубомир, 
Комл>енић Рада Миливоје, Константно Маријо Ду-
шан, Кос Томе Јанко; 

Костовић Божидара Миломир, Крмпотић Миле 
Мато, Крзнарић Томе Марко, Кузмановић Лазара 
Свето, Ласић Фрање Златко, Ла-заревић Богољуба 
Србољуб. Лазаревић Бранимира Светислав, Лукић 
Живка Обрад, Лулић 'Буре Стјепан, Марић Добро-
сава Александар, Марјановић Млађена Ранко, Мар-
јановић Душана Томислав, Марушић Августа Злат-
ко, Милановић Радмила Градимир, Милинковић 
Душана Светозар, Милосављевић Милана Милија, 
Муџека Јове Петар, Мујановић Шабана Зајим, Не-
дељковић Десимира Срећко, Николић Милана Дар-
че, Новачки Стјепана Ђуро, Оцвирк Паула Рудолф', 
Орошај Нуоа Зеф, Панић Бранислава Борисав, Пав-
ловић Светнел ава Горан, Павловић Мио драга Ми-
лорад, Пејчић Славољуба Станимир, Перић Брани-
слава Томислав, Петковић Милисава Момчило, Пет-
ровић Митра Недељко, Петровић Милана Зоран. 

Бр. 75 
25 мај 1970 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосјш Броз Тито, с. р. 
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175. Одлука за измена на Одлуката за усло-
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лута и со издавачка дејност— — — — 317 
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182. Решение за измена на Решението за 
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183. Решение за измена на Решећието за 
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за специфична опрема за производство 
на титан-диоксид — — — — — — 323 

184. Решение за измена на Решението за 
определување пониски царински стопи за 
специфична опрема за потребите на шу-
марството, дрвната индустрија и индус-
тријата на целулоза и хартија — — 323 

185. Решение за измена на Решението за 
определување пониски царински стопи за 
специфична опрема за индустријата на 
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глиница и алуминиум — — — — — 324 

187. Решение за измена на Решението за 
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специфичната опрема за рудниците на оло-
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