
НА СОЦИЈАЛ ИСТИЧКм v m t r n i и В НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Петок, 15 септември 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 55 ГОД. XLV 

838. 
Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за височината на давачката за царин-
ско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88 и 
10/89) во точка 1 став 1 зборовите: „на договор за 
вложување склучен со странско лице за периодот подолг“ 
се заменува со зборовите: „на вложување на странско лице 
подолго“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 533 
9 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Анте Марковиќ, с. р. 

839. 
Врз основа на ч!пен 1 став 2 од Законот за посебната 

такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за плаќање посебна такса на увезени 
стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88, 10/89, 43/89 и 
51/89) во точка 1 став 1 процентот: „6,3" се заменува со 
82^оцентот: „7,3". 

Во став 2 во одредбата под 3 на крајот точката се за-
чува со точка и запирка и се додава одредба под 4, која 
ген: 

„4) на увоз на производи чии цени растат над пресеч-
ев цени, според Списокот на стоките за широка потро-
квачка чии цени растат над просечните цени, кој пре-
гавува составен дел на оваа одлука“. 

2. Во точка 3 во одредбата под 4 на крајот точката се 
1енува со точка и запирка и се додава одредба под 5, ко-
:ласи: 

„5) увоз на суровини и репродукционен материјал 
и во целост ќе се употребат во производство на стоки за 
)оз' - во висина од 1%." 

3. Во точка 4 во одредбата под 1 зборовите: „и на 
)3 на суровини и репродукционен материјал на кои не се 

' аќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки, а кои ќе се употребат во произ-

,водство на стоки за извоз во целост“ се бришат. 

Во одредбата под 2 зборовите: „и на увоз на опрема 
кој се врши врз основа на договор за вложување склучен 
со странско лице за период подолг“ се заменуваат со збо-
ровите: „и на опрема која се увезува по основ на вложува-
ње на странско лице подолго“. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 523 
12 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

НА 
СПИСОК 

СТОКИТЕ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ЧИИ 
ЦЕНИ РАСТАТ НАД ПРОСЕЧНИТЕ ЦЕНИ 

Тарифен 

рефа 
Н а и м е н у в а њ е 

1 2 3 

04.05 

04.06 

23.09 

0405.00 

04054.001 

0406.30 

0406.90 

2309.90 
2309.901 

25.23 

32.08 

2523.2 
2523.21 

2523.219 
2523.29 
2523.299 

Путер и други маснотии и масла, 
добиени од млеко: 

путер свеж 
Сирење и урда: 
- Сирење, топено, освен стругано 

или во прав 
- Сирење, друго 
Производи што се употребуваат за 
исхрана на животни: 
- Друго: 

комплетни крмни смеси и су-
пер-концентрати за исхрана 
на живина, риби и добиток: 
Ех: 
Комплетни крмни смси за го-
ење на добиток и живина 

Портланд-цемент, алуминатен це-
мент, цемент од згура, суперсулфа-
тен цемент и слични хидраулични 
цементи, вклучувајќи бојосани и во 
форма на клинкери: 
- Порталкд-цемент: 
- - бел цемент, вештачки бојосан 

или небојосан: 
други 

- - други: 
Други 

Премачкувачки средства (бои и ла-
кови) врз база на синтетички поли-
мери или хемиски модифицирани 
природни полимери, дисперзирани 
или растворени во неводен меди-
ум; раствори дефинирани со забе-
лешката 4 кон оваа глава: 



Страна 1346 - Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 септември 1989 

3208.10 - Врз база на полиестер 
3208.20 - Врз база на акрнлни или цивил-

ни полнмери 
3208.90 - Друго 

32.90 Премачкувачки средства (бои и ла-
кови) врз база на синтетички поли-
мери или хемиски модифицирани 
природни полимери, дисперзирани 
или растворени во вода: 

3209.10 - Врз база на аќрилни или винил-
ни полимери 

3209.90 - Друго 
32.13 Бои за уметничко сликарство, на-

става или фирмописци, бои за ни-
, јансирање, бои, и слично за разоно-

да и забава во таблети, туби, тег-
лички, шишенца, чанчиња или 
слични форми или пакувања: 

3213.10 - Бои во сетови: 
Ех: 
Акварел бои 

34.02 Органски површински активни 
средства (освен сапун); површин-
ски активни препарати, препарати 
за перење (вклучувајќи помошни 
препарати за перење) и препарати 
за чистење со додаток или без до-
даток на сапун, освен оние од та-
рифниот број 34.01: 

3402.20 - Препарати приготвени за про-
дажба на мало 

34.05 Политури и кремови за обувки, ме-
бел, подови, каросерии, стакло или 
метал, пасти и прашоци за чисте-
ње и слични препарати (без оглед 
на тоа дали се во форма на харти-
ја, вата, филц, исткаени ткаенини, 
сунѓерести материјали, од пласти-
ка или гума, импрегнирани или 
премачкани со такви препарати), 
освен восоците од тар. број 34.04 

3405.20 - Политура кремови и слични 
препарати за одржување на 
дрвен мебел, подови и друга 
дрвенарија: 
Ех: 
Паста за паркет 

35.06 Подготвени лепнла и други под-
готвени средства за лепење на дру-
го место неспомнати ниту опфате-
ни; производи погодни за употре-
ба како лепила или средства за ле-
пење, подготвени за продажба на 
мало како лепила и средства за ле-
пење во пакувања во нето маса до 
1 kg: 

3506.10 - Производи погодни за употреба 
како лепила или средства за ле-
пење, подготвени за продажба 
на мало како лепила или сред-
ства за лепење во пакувања со 
нето маса до 1 kg 

41.04 Штавени кожи од говеда и копита-
ри, без длака, освен штавените 
кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09 

4104.2 - Други штавени или доштавени 
кожи, говедски и кожи од копи-
тари, но понатаму ^обработува-
ни, цепени или нецепени: 

4104.21 — говедски кожи, штавени со рас-
тителна претштава: 
Ех: 
Тонска кожа 

4104.22 — говедски кожи, штавена со 
друг вид претштава: 
Ех: 

Тонска кожа 
42.02 Ковчези, куфери, несесери, аташе-

' -куфери, актен-чанти, школски тор-
би, футроли за очила, футроли за 
двогледи, футроли за фотоапарат^ 
футроли за музички инструменти, 
футроли за пушки, футроли за 
пиштоли и слични контејнери; 
патни торби, тоалетни торби, ран-
ци, женски чанти, торби за купува-
ње, портмонеа за банкноти, по-
ртмонеа за метални пари, футроли 
и корици за мапи или документи, 
табакери, кеси за тутун, торби за 
алат, спортски торби, обвивки за 
шишиња, кутии за накит, кутии за 
пудра, кутии за прибор за јадење и 
слични контејнери, од кожа, од 
вештачка кожа, од фолии од плас-
тични маси, од текстилни матери-
јали, вулканфибер или од картон 
или целосно пресвлечени со тие 
материјали: 

4202.1 - Кофчези, куфери, несесери, ата-
ше-куфери, актен-чанти, школ-
ски торби и слични контејнери: 

4202.11 - - од надворешна површина од 
кожа, вештачка кожа или од 
лакирана кожа 

4202.12 - - од надворешна површина од 
пластични маси или од тек-
стилни материјали: 
Ех: 
Куфери од скај 

4202.2 - Рачни торби со ремен за раме 
или без ремен за раме, вклучува-
јќи ги и оние без рачни дршки : 

4202.22 - - од надворешна површина од 
пластични маси или од тек-
стални материјали: 

Ех: 
Ученички торби од скај 

4202.3 - Производи што обично се носат 
во џеб или во рачна торба: 

4202.31 - - о д надворешна површина од 
кожа, вештачка кожа или од 
лакирана кожа: 

Ех: 
Машки портмонеа од кожа 

42.03 Облека и прибор за облека од 
кожа или од вештачка (реконстру-
ирана) кожа: 

4203.2 - Нараквици: 
4203.29 - -други: 

Ех: 
' Женски кожни нараквици со поста-

ва, без постава и машки кожни на-
раквици 

44.09 Дрво (вклучувајќи ламели и фризи 
за паркет, несоставени), профили-
рано (перо и жлеб, жлебено, фал ду-
вано или слично обработено) по 
должината на кој и да било раб 
или лице, вклучувајќи рендисано, 
брусено или прстесто (запчест) 
споено: 

. 4409.20 - Од друго 
48.20 Регистри, книговодствени книги, 

нотеси, книги за порачки, призна-
нички книги, агенди, меморандум-
-блокови, дневници и слични про-
изводи, тетратки, подметки, за пи-
шување комбинирани со впивачка 
хартија, подврзи за книги (за сис-
теми на слободни листови или 
други), мапи, кошулки и фасцикли 
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50.07 

51.09 

52.04 

52.08 

52.09 

55.11 

55.15 

55.16 

4820.20 

5007.10 
5007.20 

5007.201 
5007.209 
5007.90 

5109.10 

5204.1 

5204.11 

5204.19 
5204.20 
5204.201 
5204.209 

5208.1 
5208.2 
5208.3 
5208.4 
5208.5 

5511.10 

5516.1 

5516.2 

61.08 

за списи, деловни обрасци во пове-
ќе примероци, сетови со влошка 
од карбон-хартија и слични произ-
води за пишување од хартија или 
картон; албуми за мостри или ко-
лекции и обвивки за книги од хар-
тија или картон: 
- Тетратки 
Ткаенини од свила или од отпадо-
ци на свила: 
- Ткаенини од бурет-свила 
- Други ткаенини што по маса 

содржат 85% или повеќе свила 
или други отпадоци, освен бу-
рет-свила: 

од шап свила . 
други 

- Други ткаенини 
Предиво од волна или до фина 
животинска длака, подготвено за 61.07 
продажба на мало: 
Ех: 
Плетива за рачна работа од 100% 
волна 
- Со содржина од 85% или повеќе 

волна или фина животинска дла-
ка 

Конец за шиење од памук, непод-
готвен или подготвен за продажба 
на мало: 
- Неподготвен за продажба на ма-

ло: 
- - С о содржина од 85% или пове-

ќе памук 
други 

- Подготвен за продажба на мало: 
- - - немерцеризиран 

мерцеризиран 
Ткаенини од памук, со содржина 
од 85% или повеќе памук, со маса 
до 200 g/m2: 
- Небелени 
- Белени 
- Бојосани 
- Од предива со различни бои 
- Печатени 
Ткаенини од памук, со содржина 
од 85% или повеќе памук, со маса 
над 200 g/m2 

Ех: 
- Постелно платно 
- Повеќебоен дамаст 100% памук 
- Пуплин за женски блузи 
Предиво (освен конец за шиење) 
од вештачки или синтетички влак-
на, сечени, подготвено за продажба 
на мало: 
- Од синтетички влакна сечени, со 

содржина 85% или повеќе по ма-
са такви влакна: 
Ех: 
Плетиво за рачна работа 100% 
синтетика 

Други ткаенини од синтетички 
влакна сечени 
Ех: 
- Постава атлас и тафт 
- Брокат за јоргани 
Ткаенини од вештаќки влакна сече-
ни: 
- Со содржина 85% или повеќе по 

маса вештачки влакна, сечени 62.03 
- Со содржина помала од 85% по 

маса вештачки влакна, сечени, 

5516.3 

5516.4 

5516.9 
5516.91 
5516.92 
5516.93 
5516.94 

6107.1 

6108.1 
6108.11 

6108.2 

61.09 

61.10 

61.15 

62.02 

во мешаница претежно или само 
со вештачки или синтетички фи-
ламенти 

- Со содржина помалку од 85% по 
маса вештачки влакна, сечени, 
во мешаница претежно или само 
со волна или со фина животин-
ска длака: 

- Со содржина помалку од 85%, 
по маса, вештачки влакна, сече-
ни, во мешаница претежно или 
само со памук 

- Други: 
- - небелени или белени 
- бојосани 
- - од предива со различни бои 
- - печатени: 

Ех: 
Постава атлас и тафт 

Гаќи, ношници, пижами, наметки 
за капење, домашни наметки и 
слични производи за мажи и мом-
чиња, плетени или хеклани: 
- Гаќи: 

Ех: 
Машки гаќи 

Комбинезони, подздолници, гаќич-
ки, ношници, пижами, утрински 
фустани, наметки за капење, роби 
и слични производи за жени и де-
војчиња, плетени или хеклани: 
- Комбинезони и подздолници: 
- - од вештачки или синтетички 

влакна: 
Ех: 
Комбинезони од синтетика 

- Гаќички: 
Ех: 
Женски гаќички 

Поткошули и маици, плетени или 
хеклани: 
Ех: 
- ПОТКОШУЛА 
- Машки маици 
Џемпери со или без закопчување, 
пуловери, елеци и слични произво-
ди, плетени идо хеклани 
Ех: 
- Женски џемпери 
- Машки џемпери, мешаница вол-

на и синтетика 
Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучу-
вајќи и чорапи за вени, калци без 
ѓонови, плетени или хеклани: 
Ех: 
- Женски, машки и детски чорапи 

од синтетичко предиво 
- Машки чорапи од памук 
- Женски најлон чорапи 
- Женски хула-хоп чорапи 
Капути, наметала, пелерини, вет-
ровки со качулка од типот „ано-
рак" (вклучувајќи скијашки јакни), 
ветровки со или без постава или 
влошка и слични производи за 
жени и за девојчиња, освен произ-
водите од тар. број 62.04: 
Ех: 
- Ветровки од диолен 
- Детски зимски капути 
- Женски мантили за дожд 
- Женски капути 
Облека, комплети, јадени, сакоа 
(блејзери), панталони, работни 
комбинезон^ брич-лан талони и 
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62.05 

62.07 

62.08 

63.02 

63.03 

64.03 

62.07 

6203.1 
6203.12 
6203.129 
6202 
6203.29 

6205.20 
6205.30 

6205.90 

6207.1 
6207.11 

6208.1 
6208.19 

6208.191 

6208.2 
6208.21 

6208.9 

6302.10 

6302.2 

6302.3 
6302.60 

6303.1 
6303.9 

69.10 

69.11 

73.17 7317.00 

6404.1 

шорцеви, (освен гаќи за капење), за 6404.11 
мажи и момчиња: 
- Облекла: 
- - о д синтетички влакна: 69.08 

други 
- Комплети: 
- - од други текстилни материја-

ли: 
Кошули за мажи и момчиња: 6908.90 
- Од памук 
- Од вештачки или синтетички 

влакна 
- Од други текстилни материјали 
Поткошули и други маици, гаќи, 
ношници, пижами, наметала за ка-
пење, домашни наметала и слични 
производи, за мажи и момчиња: 
- Гаќи: 
- - од памук 
Поткошули и други маици, комби-
незон^ здолници, гаќички, килоти, 
кошници, пижами, утрински фуста-
ни, наметала за капење, роби и 6911.10 
слични производи, за жени и девој-
чиња; 
- Комбинезони и здолници: 70.13 
- - од други текстилни материја-

ли: 
од памук: 
Ех: 
Комбинезон од памук 

- Ношници и пижами: 
- - о д памук: 

Ех: 
Женски ношници од кепер-фла-
нел 

- Друго: 
Ех: 
Женски гаќички 

Рубелина за постела, за маса, за 
тоалет и за кујна: 
- Рубелина за постела, плетена 

или хеклана 
- Друга рубелина за постела, печа-

тена: 
- Друга рубелина за постела 
- Тоалетна и кујнска рубелина, од 

фротир или слични ткаенини, од 
памук: 
Ех: 
Фротир-крпа за лице 

Завеси (вклучувајќи драперии) и 7321.8 
внатрешни платнени ролетни, 7321 83 
кратки украсни драперии за про-
зорци или кревети 
- Плетени или хеклани 
- Друго 73.22 
Обувки со ѓонови од каучук, гума, 
пластична маса, кожа или вештач-
ка кожа и со лице (горниште) од 
кожа: 
Ех: 
- Машки плитки обувки - лепен 

бокс 
- Женски обувки и чизми - лепен 

бокс 
- Детски плитки обувки - лепен 

бокс, бр. 35 до 38 7322.1 
Обувки со ѓонови од каучук, гума, 7322.11 
пластична маса, од кожа или веш- 73^23 
тачка кожа и со лице (горниште) 
од текстилни материјали: 
- Обувки со ѓонови од каучук, гу-

ма или пластична маса: 

73.21 
7317.009 

- - спортски обувки; патики за те-
нис, кошарка, гимнастика и 
слично 

Глазирани керамички плочки за 
поплочување и обложување, глази-
рани керамички коцкички и слично 
за мозаик, врз подлога или без 
подлога: 
- Друго 

Ех: 
Глазирани керамички плочки за 
под и ѕидови 

Мијалници, лавабоа, столбови за 
лавабоа, кади, бидеа, клозетски 
шолји, водокотлиња, писоари и 
слични санитарни производи: 
Ех: 
Клозетски шолји и лавабоа 
Трпезни садови, кујнски садови, 
други предмети за домаќинство 
или тоалетна употреба, од порце-
лан: 
- Трпезни и кујнски садови: 

Ех: 
Длабоки садови и шолји за кафе 

Производи од стакло од видови 
што се употребуваат за на маса, во 
кујна, за тоалетни цели, во канце-
ларии, производи за внатрешна де-
корација и за слични цели; освен 
оние од тар. бр. 70.10 и 70.18): 
Ех: 
- Сервис за вино и за ракија 
- Чаши за вода од провидно стак-

ло 
Шајки, клинци, клинчиња за цртач-
ки табли, брановидни шајки, заос-
трени крампони (освен оние од 
тар. број 83.05) и слични предмети, 
од железо или желик, со или без 
глава од друг материјал,исклучува-
јќи такви производи со глави од 
бакар: 

друго 
Печки за загревање на простории, 
шпорети, решеткасти огништа, куј-
нски печки, (вклучувајќи и со по-
мошен казан за централно греење), 
скари, мангали, гасни решоа, грба-
чи на чинии и слични апарати за 
домаќинство, неелектрични и ни-
вни делови од железо или челик: 
- Други апарати: 
- - на цврсти горива 

Ех: 
Емајлирани печки на цврсти 
горива 

Радијатори за централно греење, 
неелектрично загревани, и нивни 
делови, од железо или челик; гре-
јачи на воздух и дистрибутери на 
топол воздух (вклучувајќи и дис-
трибутери што исто така можат 
да дистрибуираат свсж или конди-
циониран воздух), неелектирчно 
загревани, со вграден моторен вен-
тилатор и нивни делови, од железо 
или челик: 
- Радијатори и нивни делови: 
—од леано железо 
Трпезни, кујнски и други произво-
ди за домаќинството и нивни дело-
ви од железо или челик; волна од 
железо или челик; сунѓери за мие-
ње садови и перничиња за триење 
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или полирање, нараквици и слич-
но, од железо или челик: 

7323.9 - Друго: 
7323.93 - о д нерѓосувачки челик: 
7323.931 садови: 

Ех: 8474.3 
Експрес-лонци 

7323.94 - од железо (освен од леано желе- 8474.31 . 
зо) или челик, емајлирани 

7323.941 садови: 
Ех: 
Садови и лонци 84.81 

73.24 Санитарни предмети и нивни де-
лови, од железо или челик: 

7324.10 - Сливници и лавабоа од нерѓосу-
вачки челик 

7324.2 - Кади: 
7324.21 - - од леано железо, емајлирани 8481.80 

или неемајлирани 
76.15 Трпезни, кујнски и други произво-

ди за домаќинството и нивни дело-
ви, од алуминиум; сунѓери за мие- 85.09 
ње садови и перничиња за триење 
или полирање, нараквици и слично 
од алуминиум; санитарни предме- 8509.10 
ти и нивни делови, од алуминиум: 8509.40 

7615.10 - Трпезни, кујнски и други произ-
води за домаќинството и нивни 
делови; сунѓери за миење садови 
и перничиња за триење или по-
лирање, нараквици и слично: 85.16 

7615.102 други садови 
Ех: 
Експрес лонци 

84.14 Воздушни или вакуум-пумпи, воз-
душни или гасни компресори и 
вентилатори; вентилациони или 
рециркулациони отстранувачи на 
мириси со вграден вентилатор, 
вклучувајќи ги и оние опремени со 
филтери: 

8414.60 - Отстранувачи на мириси со мак-
симална хоризонтална страница 
до 120 cm: 8516.10 

8414.601 за домаќинството 
84.18 Фрижидери, замрзнувачи и други 

уреди за ладење или замрзнување, 
електрични и други; топлотни 
пумпи, освен уредите за климати- 8516.2 
занија од тар. број 84.15: 

8418.2 - Фрижидери за домаќинството: 
8418.21 - -компресиони 8516.29 
8418.30 - Замрзнувачи во форма на сан-

дак, со капацитет до 800 1 
84.50 Машини за перење, за домаќин-

ството и пералниците, вклучувајќи 8516.40 
и машини кои перат и сушат: 8516.60 

8450.1 - Машини со капацитет на суви 
алишта до 10 kg: 8516.601 

8450.11 --потполно автоматски 85.17 
84.52 Машини за шиење, освен машини-

те за прошивање на книги од тар. 
број 84.40; мебел, пултови и капа-
ци предвидени за машини за шие- 8517.10 
ње; игли за машини за шиење: 8517.109 

8452.10 - Машини за шиење за домаќин- 85.19 
ството 

84.74 Машини за сортирање, просејува-
ње, сепарација, миење, дробење, 
мелење, мешање или гмечење на 
земја, камен, руда или на други 8519.2 
минерални материјали во цврста 8519.3 
состојба (вклучувајќи и прав и ма-
са - паста); машини за агломери- 85.27 
рање, моделирање или обликување 
на цврсти минерални горива, кера-

мички маси, цемент, гипс или на 
други минерални производи во 
форма на прав или маса - паста; 
машини за изработка на леарски 
калапи од песок: 
- Машини за мешање или гмече-

ње: 
- -мешалки за бетон или малтер 

Ех: 
Мешалки за бетон со капацитет 
до 6001 

Славини, вентили и слични уреди 
за цевоводи, котли, резервоари, ка-
ци и слично, вклучувајќи и венти-
ли за намалување на притисок и 
термостатички управувани венти-
ли: 
- Други уреди: 

Ех: 
Славини и вентили за кујни и 
бањи 

Електормеханичкн апарати за до-
маќинството, со вграден електро-
мотор: 
- Шмукалки 
- Апарати за мелење и мешање на 

храна; соковницн за овошје и зе-
ленчук: 
Ех: 
Електрични миксери 

Електрични проточни и акумула-
циони грејачи за вода и потопувач-
ки грејачи; електични апарати за 
греење на просторот и електрични 
уреди за греење на почвата; елек-
тро-термички апарати за уредува-
ње на косата (на пр.: апарати за 
сушење коса, апарати за виткање 
коса) и апарати за сушење раце; 
електрични пегли; други електро-
-термички уреди за домаќинство-
то; електрични грејни отпорници, 
освен на оние од тар. број 85.45: 
- Електрични проточни и акуму-

лациони грејачи на вода и пото-
пувачки грејачи 
Ех: 
Бојлери 

- Електрични апарати за греење 
простории и електрични апарати 
за греење почва: 

- -друго: 
Ех: 

- Греалици 
- Калорифери 
- Електрични пегли 
- Други рернн: шпорети, решоа, 

скари и ражни: 
шпорети 

Електрични апарати за жичка те-
лефонија и телеграфија, вклучува-
јќи и такви апарати за жични сис-
теми со носечка струја: 
- Телефонски апарати (телефони): 

други 
Грамофони, со и без сопствен заси-
лувач, касетофони и други апарати 
за репродукција на звук, кои нема-
ат вграден уред за снимање на 
звук: 
- Други грамофони со засилувач 
- Грамофони без сопствен засилу-

вач 
Приемници за радиотелефонија, 
радиотелеграфија и радиодифузи-
ја, вклучувајќи и приемници ком-
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бинирани во исто Куќиште со апа-
рат за снимање или репродукција 
на звук или со часовник: 

8527.1 - Радиодифузни приемници што 
можат да работат без надворе-
шен извор на енергија, вклучува-
јќи такви апарати што исто така 
можат да примаат радиотелефо-
нија или радиотелеграфија: 
Ех: 
Радиоприемници 

85.28 Телевизиски приемници (вклучува-
јќи видео-проектори), комбинира-
ни или некомбинирани во исто Ку-
ќиште со радиоприемници или со 
апарати за снимање или репродук-
ција на звук или слика: 
Ех: 
Телевизори во боја и црно-бели 

87.03 Патнички автомобили и други мо-
торни возила, главно конструира-
ни за превоз на лица (освен вози-
лата од тар. број 87.02), вклучува-
јќи моторни возила за комбиниран 
превоз на лица и стоки (од типот 
„караван“, „комби^, итн.) и авто-
мобили за трки: 
Ех: 
Составувачи на патнички автомо-
били со бензински или дизел-мо-
тор 

87.11 Мотоцикли (вклучувајќи и мопе-
ди), велосипеди и слични возила со 
помошен мотор, со бочна прикол-
ка или без бочна приколка; бочни 
приколки: 
Ех: 
Мопеди 

87.12 8712.00 Велосипеди и други слични возила 
(вклучувајќи доставни трицикли), 
без моторен погон: 

8712.001 велосипеди со надворешен 
пречник на наплатната на 
тркалото до 14" (355,6 mm) 

8712.002 други велосипеди 
90.28 Мерачи на потрошувачката или на 

производството на гасови, течнос-
ти или електрицитет, вклучувајќи 
мерачи за нивно баждарење: 

9028.30 - Електрични броила: 
Ех: 

- Еднофазен еднотарифен струјо-
мер 

- Трофазен струјомер 
94.01 Седишта (освен оние од тар. број 

94.02), вклучувајќи ги и оние што 
можат да се претворат во легла, и 
нивни делови: 

9401.6 - Други седишта со дрвени конту-
ри 

94.03 Друг мебел и негови делови: 
Ех: 
- Кујнски елементи, горни 
- Кујнска трпеза 
- Трпезариска трпеза 
- Регал од благороден фурнир 
- Двокрилен гардеробен орман 
- Спална соба од иверица 
- Сандак за постелнина 
- Кауч, фурниран 
- Клуб-гарнитура, тросед и две 

фотелји 
94.04 Носачи и мадраци; предмети на 

постелнина и слични стоки (на пр.: 
мадраци, јоргани, перини, перни-

94.05 
9404.2 

9405.10 

9405.20 

ци, и перничиња) со пружини или 
полнети со кој и да е материјал 
или од целуларна гума или плас-
тична маса, вклучувајќи препече-
ни: 
- Мадраци 
Ламби и други светлечки тела, 
вклучувајќи и рефлектори и нивни 
делови, на друго место ^спомена-
ти ниту опфатени; осветлени зна-
ци, осветлени плочки со имиња и 
слично, со постојано фиксиран све-
тлосен извор, и нивни делови, на 
друго место неспоменати ниту оп-
фатени: 
- Лустери и други електрични 

плафонски или ѕидни светлечки 
тела, освен за осветлување на 
јавни отворени простори или со-
обраќајници: 
Ех: 
Порцелански светилки, ѕидни 

- Електирчни ламби за ставање на 
маса, покрај кревет, или на под 
Ех: 
Трпезна ламба 

840. 
Врз основа на член 301 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89) и точка 4 од 
Општествениот договор за основите и мерилата за ут-
врдување на личните доходи и на другите примања на 
функционерите во федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 65/87), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ И 
МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА РАКОВОДНИТЕ РА-
БОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Одлуката за основите и мерилата за утврдување 
на личните доходи на функционерите и на раководните 
работници што ги назначува Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87) во точка 10 се додава 
нова одредба под точка 2, која гласи: 

„2) за секретар на Секретаријатот за законодавство 
на Сојузниот извршен совет и за секретар на Секретарија-
тот за информации на Сојузниот извршен совет - од 3,8 до 
3,9." 

Досегашните одредби под 2 до 8 стануваат одредби 
под 3 до 9. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 август 1989 година. 

Е. п. бр, 525 
14 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 
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841. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

1. Организацијата на здружен труд односно претпри-
јатието и друго правно лице (во натамошниот текст: прет-
пријатието) ги формираат цените на своите производи 
слободно, според условите на пазарот. 

2. Претпријатието што се занимава со промет однос-
но со продажба на стоки на нето-фактурната цена ги за-
сметува зависните трошоци и трошоците на прометот. 

Претпријатието што се занимава со производство на 
производи, а ја формира производителската, големо-
продажната односно малопродажната цена, таа цена ја 
формира така што на производителската цена ги засмету-
ва зависните трошоци односно трошоците на прометот. 

3. Претпријатието за секој производ ги искажува на 
сметката посебно елементите од точка 2 на оваа одлука 
што влегуваат во цената на производите, како и одобрени-
те бонификации (рабат, супер рабатот и колонискиот ра-
бат односно нето цената). 

4. При формирање на прозводителската, големопро-
дажната или малопродажната цена, претпријатието не 
може во цената на производите да ги засметува трошоци-
те на кредитирањето на купувачите (трошоците на финан-
сирањето на одложеното плаќање и трошоците на креди-
тирањето на крајниот потрошувач чиј рок на плаќање е 
подолг од еден ден). 

5. Претпријатието што ги продало производите може 
да му даде попуст на купувачот само во форма на намале-

4 на цена на производите што посебно ги искажува на смет-
ката. 

6. Оваа одлука се однесува на претпријатието кое це-
ните на своите производи ги формира врз основа на про-
писите на Сојузниот извршен совет за цените. 

7. Контролата за применување на оваа одлука ја 
врши надлежниот орган на пазарната инспекција. 

8. Со делот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на производите од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/89). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 527 
14 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Преш, с. р. 

842. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање на 

посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА 
ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧ-

НОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
I. Во Одлуката за определување на стоките на кои се 

плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-

варување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 10/89 и 51/89) во точка 1 став 1 процентот: „6" се заме-
нува со процентот: „7". 

2. Во точка 2 одредба под 13 зборовите: „договор за 
вложување склучен со странско лице за период подолг“ се 
заменуваат со зборовите: „вложување на странско лице 
подолго“. 

Одредбата под 17 се брише. 
Во одредбата под 18, која станува одредба под 17, по 

зборовите: „организации на здружен труд“ се додаваат за-
пирка и зборовите: „воспитно-образовни организации, оп-
штествени организации и здруженија на уметници." 

По одредбата под 19, која станува одредба под 18, се 
додава одредба под 19, која гласи: 

„19) на увоз на производи чии цени растат над про-
сечните цени." 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која гласи: 
„За. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на 

оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезени стоки се плаќа по стапка од 
1% на увоз на суровини и репродукционен материјал што 
во целост ќе се употребат во производство на стоки за из-
воз, под услов: 

- суровините и репродукциониот материјал да се уве-
зуваат од земји од конвертибилното или клириншкото 
подрачје, а произведените стоки да се извезуваат во земји 
од конвертибилното подрачје; 

- суровините и репродукциониот материјал да се уве-
зуваат од клириншкото подрачје, а произведените стоки 
да се извезуваат на клириншкото подрачје; 

- вредноста на извезените стоки да е поголема од 
вредноста на увезените суровини и репродукционен мате-
ријал најмалку за 30%; 

- увезените суровини и репродукционен материјал да 
се употребат во производство на стоки за извоз и најдоцна 
во рок од една година од денот на применувањето на сто-
ките преку царинската линија тие стоки да се извезат. 

По исклучок од четвртата алинеја на став 1 од оваа 
точка, на увоз на суровини и репродукционен материјал 
што ќе се употребат во производство на бродови, турбини 
и друга опрема, чиј процес на производство трае подолго 
од една година, рокот за извоз не може да биде подолг од 
три календарски години од денот на преминувањето на 
првата пратка на суровини, односно репродукционен ма-
теријал преку царинската линија. 

Ако увезените суровини и репродукционен материјал 
не се употребат во целост во производство на стоки за из-
воз или ако во роковите од ст. 1 и 2 на четвртата алинеја 
од став 1 на оваа точка стоките не се извезат во странство, 
а вредоста на извезените стоки не е зголемена за најмалку 
30% од вредноста на увезените суровини и репродукцио-
нен материјал, посебната давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезени стоки ќе се наплати на 
вкупната вредност на увезените суровини и репродукцио-
нен материјал пресметана по курсот кој важел на денот на 
истекот на рокот за извоз." 

4. Во точка 7 став 7 зборовите: „договор склучен на 
повеќе“ се заменуваат со зборовите: „вложување на стран-
ско лице подолго“. 

Во став 9 зборовите: „од точка 2 на одредбата под 17 
не се плаќа“ се заменуваат со зборовите: „од точка За се 
плаќа по стапката од таа точка“. 

Во став 13 зборовите: „под 18" се заменуваат со збо-
ровите: „под 17", по зборовите: „организација на здружен 
труд“ се додаваат запирка и зборовите: „воспитно-обра-
зовна организација, општествена организација и 
здружение на уметници“, а зборот: „регистрирана“ се за-
менува со зборот: „регистрирани“. 

Во став 14 зборовите: „под 19" се заменуваат со збо-
ровите: „под 18". 

По став 14 се додава став 15, кој гласи: 
„Посебна давачка за израмнување на даночното оп-

товарување на увезени стоки на увоз на производи од точ-
ка 2 одредба под .19 не се плаќа на увоз на стоки за широка 
потрошувачка според Списокот на стоките за широка по-
трошувачка чии цени растат над просечните цени, кој пре-
тставува составен дел на оваа одлука." 
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5. Во точка 8 зборовите: „од точка 2 на одредбата под 
17" се заменуваат со зборовите: „од точка За“. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 530 ' 
12 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

СПИСОК 
НА СТОКИТЕ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ЧИИ 

ЦЕНИ РАСТАТ НАД ПРОСЕЧНИТЕ ЦЕНИ 

Тарифен 
Н а и м е н у в а њ е 

рефа 

1 2 3 

04.05 

04.06 

23.09 

25.23 

32.08 

32.90 

32.13 

0405.00 

04054.001 

0406.30 

0406.90 

2309.90 
2309.901 

2523.2 
2523.21 

2523.219 
2523.29 
2523.299 

3208.10 
3208.20 

3208.90 

3209.10 

3209,90 

Путер и други маснотии и масла, 
добиени од млеко: 

путер свеж 
Сирење и урда: 
- Сирење, топено, освен стругано 

или во прав 
- Сирење, друго 
Производи што се употребуваат за 
исхрана на животни: 
- Друго; 

комплетни крмни смеси и су-
пер-концентрати за исхрана 
на живина, риби и добиток: 
Ех: 
Комплетни крмни смси за го-
ење на добиток и живина 

Портланд-цемент, алуминатен це-
мент, цемент од згура, суперсулфа-
тен цемент и слични хидраулични 
цементи, вклучувајќи бојосани и во 
форма на клинкери: 
- Порталнд-цемент: 
- - бел цемент, вештачки бојосан 

или небојосан: 
други 

- -други: 
- - - други 
Премачкувачки средства (бои и ла-
кови) врз база на синтетички поли-
мери или хемиски модифицирани 
природни полимери, дисперзирани 
или растворени во неводен меди-
ум; раствори дефинирани со забе-
лешката 4 кон оваа глава: 
- Врз база на полиестер 
- Врз база на акрилни или винил-

ни полимери 
- Друго 
Премачкувачки средства (бои и ла-
кови) врз база на синтетички поли-
мери или хемиски модифицирани 
природни полимери, дисперзирани 
или растворени во вода: 
- Врз база на акрилни или винил-

ни полимери 
- Друго 
Бои за уметничко сликарство, на-
става или фирмописци, бои за ни-
јансирање, бои и слично за разоно-
да и забава во таблети, туби, тег-
лички, шишенца, чанчиња или 
слични форми или пакувања: 

3213.10 - Бои во сетови: 
Ех: 
Акварел бои 

34.02 Органски површински активни 
средства (освен сапун); површин-
ски активни препарати, препарати 
за перење (вклучувајќи помошни 
препарати за перење) и препарати 
за чистење со додаток или без до-
даток на сапун, освен оние од та-
рифниот број 34.01: 

3402.20 - Препарати приготвени за про-
дажба на мало 

34.05 Политури и кремови за обувки, ме-
бел, подови, каросерии, стакло или 
метал, пасти и прашоци за чисте-
ње и слични препарати (без оглед 
на тоа дали се во форма на харти-
ја, вата, филц, неткаени ткаенини, 
сунѓерести материјали, од пласти-
ка или гума, импрегнирани или 
премачкани со такви препарати), 
освен восоците од тар. број 34.04 

3405.20 - Политура кремови и слични 
препарати за одржување на 
дрвен мебел, подови и друга 
дрвенарија: 
Ех: 
Паста за паркет 

35.06 Подготвени лепила и други под-
готвени средства за лепење на дру-
го место неспомнати ниту опфате-
ни; производи погодни за употре-
ба како лепила или средства за ле-
пење, подготвени за продажба на 
мало како лепила и средства за ле-
пење во пакувања во нето маса до 
1 kg: 

3506.10 - Производи погодни за употреба 
како лепила или средства за ле-
пење, подготвени за продажба 
на мало како лепила или сред-
ства за лепење во пакувања со 
нето маса до 1 kg 

41.04 Штавени кожи од говеда и копита-
ри, без длака, освен штавените 
кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09 

4104.2 - Други штавени или доштавени 
кожи, говедски и кожи од копи-
тари, но понатаму ^обработува-
ни, цепени или нецепени: 

4104.21 - - говедски кожи, штавени со рас-
тителна претштава: 
Ех: 
Ѓонска кожа f 

4104.22 - - говедски кожи, штавени со 
друг вид претштава: 
Ех: 
Горска кожа 

42.02 Ковчези, куфери, несесери, аташе-
-куфери, актен-чанти, школски тор-
би, футроли за очила, футроли за 
двогледи, футроли за фотоапарати, 
футроли за музички инструменти, 
футроли за пушки, футроли за 
пиштоли и слични контејнери; 
патни торби, тоалетни торби, ран-
ци, женски чанти, торби за купува-
ње, портмонеа за банкноти, по-
ртмонеа за метални пари, футроли 
и корици за мапи или документи, 
табакера кеси за тутун, торби за 
алат, спортски торби, обвивки за 
шишиња, кутии за накит, кутии за 
пудра, кутии за прибор за јадење и 
слични контејнери, од кожа, од 
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вештачка кожа, од фолии од плас-
тични маси, од текстилни матери-
јали, вулканфибер или од картон 
или целосно пресвлечени со тие 
материјали: 

4202.1 - Кофчези, куфери, несесери, ата-
ше-куфери, актен-чанти, школ-
ски торби и слични контејнери: 

4202.11 - - о д надворешна површина од 
кожа, вештачка кожа или од 
лакирана кожа 

4202.12 - - о д надворешна површина од 
пластични маси или од тек-
стилни материјали: 
Ех: 
Куфери од скај 

4202.2 - Рачни торби со ремен за раме 
или без ремен за раме, вклучува-
јќи ги и оние без рачни дршки: 

4202.22 - - од надворешна површина од 
пластични маси или од тек-
стилни материјали: 

Ех: 
Ученички торби од скај 

4202.3 - Производи што обично се носат 
во џеб или во рачна торба: 

4202.31 - - од надворешна површина од 
кожа, вештачка кожа или од 
лакирана кожа: 

Ех: 
Машки портмонеа од кожа 

42.03 Облека и прибор за облека од 
кожа или од вештачка (реконстру-
ирана) кожа: 

4203.2 - Нараквици: 
4203.29 - -други: 

Ех: 
Женски кожни нараквици со поста-
ва, без постава и машки кожни на-
раквици 

44.09 Дрво (^случувајќи ламели и фризи 
за паркет, несоставени), профили-
рано (перо и жлеб, жлебено, фалцу-
вано или слично обработено) по 
должината на кој и да било раб 
или лице, вклучувајќи рендисано, 
брусено или прсгесто (запчесто) 
споено: 

4409.20 - Од друго 
48.20 Регистри, книговодствени книги, 

цотеси, книги за порачки, призна-
нички книги, агенди, меморандум-
-блокови, дневници и слични про-
изводи, тетратки, подметка за пи-
шување комбинирани со впивачка 
хартија, подврзи за книги (за сис-
теми на слободни листови или 
други), мапи, кошулки и фасцикли 
за списи, деловни обрасци во пове-
ќе примероци, сетови со влошка 

\ од карбон-хартија и слични произ-
води за пишување од хартија или 
картон; албуми за мостри или ко-
лекции и обвивки за книги од хар-
тија или картон: 

4820.20 - Тетратки 
50.07 Ткаенини од свила или од отпадо-

ци на свила: 
5007.10 - Ткаенини од бурет-свила 
5007.20 - Други .ткаенини што по маса 

содржат 85% или повеќе свила 
или други отпадоци, освен бу-
рет-свила: 

5007.201 од шап свила 
5007.209 други 

5007.90 - Други ткаенини 
51.09 Предиво од волна или до фина 

животинска длака, подготвено за 
продажба на мало: 
Ех: 
Плетива за рачна работа од 100% 
волна 

5109.10 - Со содржина од 85% или повеќе 
волна или фина животинска дла-
ка 

52.04 Конец за шиење од памук, непод-
готвен или подготви за продажба 
на мало: 

5204.1 - Неподготвен за продажба на ма-
ло: 

5204.11 - - Со содржина од 85% или пове-
ќе памук 

5204.19 други 
5204.20 - Подготвен за продажба на мало: 
5204.201 немерцеризиран 
5204.209 мерцеризиран 

52.08 Ткаенини од памук, со содржина 
од 85% или повеќе памук, со маса 
до 200 g/m2: 

5208.1 - Небелени 
5208.2 - Белени 
5208.3 - Бојосани 
5208.4 - Од ,предива со различни бои 
5208.5 - Печатени 

52.09 Ткаенини од памук, со содржина 
од 85% или повеќе памук, со маса 
над 200 g/m2 

Ех: 
- Постелно платно 
- Повеќебоен дамаст 100% памук 
- Пуплин за женски блузи 

55.11 Предиво (освен конец за шиење) 
од вештачки или синтетички влак-
на, сечени, подготвено за продажба 
на мало: 

5511.10 - Од синтетички влакна сечени, со 
содржина 85% или повеќе по ма-
са такви влакна: 
Ех: 
Плетиво за рачна работа 100% 

55.15 Други ткаенини од синтетички 
влакна сечени 
Ех: 
- Постава, атлас и тафт 

спокат за јоргани 
55.16 Ткаенини од вештаќки влакна сече-

ни: 
5516.1 - Со содржина 85% или повеќе по 

маса вештачки влакна, сечени 
5516.2 - Со содржина помала од 85% по 

маса вештачки влакна, сечени, 
во мешаница претежно или само 
со вештачки или синтетички фи-
ламенти 

5516.3 - Со содржина помалку од 85% по 
маса вештачки влакна, сечени, 
во мешаница претежно или само 
со волна или со фина животин-
ска длака: 

5516.4 - Со содржина помалку од 85%, 
по маса, вештачки влакна, сече-
ни, во мешаница претежно или 
само со памук 

5516.9 - Други: 
5516.91 - - небелени или белени 
5516.92 - - бојосани 
5516.93 — од предива со различни бои 
5516.94 - - печатени: 

Ех: 
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61.07 

6107.1 

61.08 

6108.1 
6108.11 

6108.2 

61.09 ' 

61.10 

61.15 

62.02 

62.03 

62.05 

62.07 

6203.1 
6203.12 
6203.129 
6202 
6203.29 

6205.20 
6205.30 

6205.90 

Постава атлас и тафт 
Гаќи, кошници, пижами, каметки 
за капење, домашни наметкн и 
слични производи за мажи и мом-
чиња, плетени или хеклани: 
- Гаќи: 

Ех: 
Машки гаќи 

Комбинезон!?, подздолници, гаќич-
ки, кошници, пижами, утрински 
фустани, наметни за капење, роби 
и слични производи за жени и де-
војчиња, плетени или хеклани: ч 
- Комбинезони и подздолници: 
- - од вештачки или синтетички 

влакна: 
Ех: 
Комбинезони од синтетика 

- Гаќички: 
Ех: 
Женски гаќички 

Поткошули и маици, плетени или 
хеклани: 
Ех: 
- Поткошули 
- Машки маици 
Џемпери со или без закопчување, 
пуловер!!, елеци и слични произво-
ди, плетени или хеклани 
Ех: 
- Женски џемперн 
- Машки џемпери, мешаница вол-

на и синтетика 
Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучу-
вајќи и чорапи за вени, калци без 
ѓонови, плетени или хеклани: 
Ех: 
- Женски, машки и детски чорапи 

од синтетичко предиво 
- Машки чорапи од памук 
- Женски најлон чорапи 
- Женски хула-хоп чорапи 
Капути, наметала, пелерини, вет-
ровки со качулка од типот „ано-
рак" (вклучувајќи скијашки јакни), 
ветровки со или без постава или 
влошка и слични производи за 
жени и за девојчиња, освен произ-
водите од тар. број 62.04: 
Ех: 
- Петровки од диолен 
- Детски зимски капути 
- Женски мантили за дожд 
- Женски капути 
Облека, комплети, јакни, сакоа 
(блејзери), панталони, работни 
комбинезон^ брич-паиталонн и 
шорцеви, (освен гаќи за капење), за 
мажи и момчиња: 
- Облекла: 
- од синтетички влакна: 

други 
- Комплети: 
- - од други текстилни материја-

ли: 
Кошули за мажи и момчиња: 
- Од памук 
- Од вештачки или синтетички 

влакна 
- Од други текстилни материјали 
Поткошули и други маици, гаќи, 
ношници, пижами, надлетала за ка-
пење, домашни наметала и слични 
производи, за мажи и момчиња: 

6207.1 - Гаќи: 
6207.11 - - о д памук 

62.08 Поткошули и други маици, комби-
незон^ здолници, гаќички, килоти, 
кошници, пижами, утрински фуста-
ни, паметела за капење, роби и 
слични производи, за жени и девој-
чиња; 

6208.1 - Комбинезони и здолници: 
6208.19 - - од други текстилни материја-

ли: 
6208.191 од памук: 

Ех: 
Комбинезон од памук 

6208.2 - Ношници и пижами: 
6208.21 - - о д памук: 

Ех: 
Женски ношници од кепер-фла-
нел 

6208.9 - Друго: 
Ех: 
Женски гаќички 

63.02 Рубелина за постела, за маса, за 
тоалет и за кујна: 

6302.10 - Рубелина за постела, плетена 
или хеклана 

6302.2 - Друга рубелина за постела, печа-
тена: 

6302.3 1 - Друга рубелина за постела 
6302.60 - Тоалетна и кујнска рубелина, од 

фротир или слични ткаенини, од 
памук: 
Ех: 
Фротир-крпа за лице 

63.03 Завеси (вклучувајќи драперии) и 
внатрешни платнени ролетни, 
кратки украсни драперии за про-
зорци или кревети 

6303.1 - Плетени или хеклани 
6303.9 - Друго 

64.03 Обувки со ѓонови од каучук, гума, 
пластична маса, кожа или вештач-
ка кожа и со лице (горниште) од 
кожа: 
Ех: 
- Машки плитки обувки - лепен 

бокс 
- Женски обувки и чизми - лепен 

бокс 
- Детски плитки обувки - лепен 

бокс, бр. 35 до 38 
64.04 Обувки со ѓонови од каучук, гума, 

пластична маса, од кожа или веш-
тачка кожа и со лице (горниште) 
од текстилни материјали: 

6404.1 - Обувки со ѓонови од каучук, гу-
ма или пластична аса: 

6404.11 - - спортски обувки; патики за те-
нис, кошарка, гимнастика и 
слично 

69.08 Глазирани керамички плочки за 
поплочување и обложување, глази-
рани керамички коцкички и слично 
за мозаик, врз подлога или без 
подлога: 

6908.90 - Друго 
Ех: 
Глазирани керамички плочки за 
под и ѕидови 

69.10 Мијалници, лавабоа, столбови за 
лавабоа, кади, бидеа, клозетски 
шолја, водокотлиња, писоари и 
слични санитарни производи: 
Ех: 
Клозетски шолји и лавабоа 
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73.17 7317.00 

69.11 Трпезни садови, кујнски садови, 76.15 
други предмети за домаќинство 
или тоалетна употреба, од порце-
лан: 

6911Л 0 - Трпезни и кујнски садови: 
Ех: 
Длабоки садови и шолји за кафе 

70.13 Производи од стакло од видови 7615.10 
што се употребуваат за на маса, во 
кујна, за тоалетни цели, во канце-
ларии, производи за внатрешна де-
корација и за слични цели, освен 
оние од тар. бр. 70.10 и 70.18): 7615.102 
Ех: 
- Сервис за вино и за ракија 
- Чаши за вода од провидно стак- 84.14 

ло 
Шајки, клинци, клинчиња за цртач-
ки табли, брановидни шајки, заос-
трени крампони (освен оние од 
тар. број 83.05) и слични предмети, 
од железо или желик, со или без 
глава од друг материјал,исклучува-
јќи такви производи со глави од 
бакар: 

7317.009 друго 
73.21 Печки за загревање на простории, 84.18 

шпорети, решеткаста огништа, куј-
нски печки, (вклучувајќи и со по-
мошен казан за централно греење), 
скари, мангали, гасни решоа, греја-
чи на чинии и слични апарати за 
домаќинство, неелектрични и ни-
вни делови од железо или челик: 

7321.8 - Други апарати: 
7321.83 - - н а цврсти горива 

Ех: 
Емајлирани печки на цврсти 
горива 

73.22 Радијатори за централно греење, 
^електрично загревани, и нивни 
делови, од железо или челик; гре-
јачи на воздух и дистрибутери на 
топол воздух (вклучувајќи и дис-
трибутери што исто така можат 
да дистрибуираат свеж или конди-
циониран воздух), неелектирчно 
загревани, со вграден моторен вен-
тилатор и нивни делови, од железо 84.74 
или челик: 

7322.1 - Радијатори и нивни делови: 
7322.11 - -од леано железо 

73.23 Трпезни, кујнски и други произво-
ди за домаќинството и нивни дело-
ви од железо или челик; волна од 
железо или челик; сунѓери за мие-
ње садови и перничиња за триење 
или полирање, нараквици и слич-
но, од железо или челик: 

7323.9 - Друго: 
7323.93 - -од нерѓосувачки челик: 
7323.931 садови: 

Ех: 8474.3 
Експрес-лонци 

7323.94 - од железо (освен од леано желе- 8474.31 
зо) или челик, емајлирани 

7323.941 садови: 
Ех: 
Садови и лонци 84.81 

73.24 Санитарни предмети и нивни де-
лови, од железо или челик: 

7324.10 - Сливници и лавабоа од нерѓосу-
вачки челик 

7324.2 - Кади: 
7324.21 - -од леано железо, емајлирани 8481.80 

или неемајлирани 

84.50 

84.52 

8414.60 

8414.601 

8418.2 
8418.21 
8418.30 

8450.1 

8450.11 

8452.10 

Трпезни, кујнски и други произво-
ди за домаќинството и нивни дело-
ви, од алуминиум; сунѓери за мие-
ње садови и перничиња за триење 
или полирање, нараквици и слично 
од алуминиум; санитарни предме-
ти и нивни делови, од алуминиум: 
- Трпезни, кујнски и други произ-

води за домаќинството и нивни 
делови; сунѓери за миење садови 
и перничиња за триење или по-
лирање, нараквици и слично: 

други садови 
Ех: 
Експрес лонци 

Воздушни или вакуум-пумпи, воз-
душни или гасни компресори и 
вентилатори; вентилациони или 
рециркулациони отстранувачн на 
мириси со вграден вентилатор, 
вклучувајќи ги и оние опремени со 
фнлтери: 
- Отсгранувачи на мириси со мак-

симална хоризонтална страница 
до 120 cm: 

за домаќинството 
Фрижидери, замрзнувачи и други 
уреди за ладење или замрзнување, 
електрични и други; топлотни 
пумпи, освен уредите за климати-
зација од тар. број 84.15: 
- Фрижидери за домаќинството: 
- -компресиони 
- Замрзнувачи во форма на сан-

дак, со капацитет до 800 1 
Машини за перење, за домаќин-
ството и пералницнте, вклучувајќи 
и машини кои перат и сушат: 
- Машини со капацитет на суви 

алишта до 10 kg: 
—потполно автоматски 
Машини за шиење, освен машини-
те за прошивање на книги од тар. 
број 84.40; мебел, пултови и капа-
ци предвидени за машини за шие-
ње; игли за машини за шиење: 
- Машини за шиење за домаќин-

ството 
Машини за сортирање, просејува-
ње, сепарација, миење, дробење, 
мелење, мешање или гмечење на 
земја, камен, руда или на други 
минерални материјали во цврста 
состојба (вклучувајќи и прав и ма-
са - паста); машини за агломери-
рање, моделирање или обликување 
на цврсти минерални горива, кера-
мички маси, цемент, гипс или на 
други минерални производи во 
форма на прав или маса - паста; 
машини за изработка на леарски 
калапи од песок: 
- Машини за мешање или гмече-

ње: 
- -мешалки за бетон или малтер 

Ех: 
Мешалки за бетон со капацитет 
до 600 1 

Славини, вентили и слични уреди 
за цевоводи, котли, резервоари, ка-
ци и слично, вклучувајќи и венти-
ли за намалување на притисок и 
термостатички управувани венти-
ли: 
- Други уреди: 

Ех: 



Страна 1356 - Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 септември 1989 

Славини и вентили за кујни и 
бањи 87.03 

85.09 Електормеханички апарати за до-
маќинството, со вграден електро-
мотор: 

8509.10 ^ - Шмукалки 
8509.40 - Апарати за мелење и мешање на 

храна; соковници за овошје и зе-
ленчук: 
Ех: 
Електрични миксери 

85.16 Електрични проточни и акумула-
циони грејачи за вода и потопувач-
ки грејачи; електични апарати за 87.11 
греење на просторот и електрични 
уреди за греење на почвата; елек-
тро-термички апарати за уредува-
ње на косата (на пр.: апарати за 
сушење коса, апарати за виткање 
коса) и апарати за сушење раце; 
електрични пегли; други електро- 87.12 
-термички уреди за домаќинство-
то; електрични грејни отпорници, 
освен на оние од тар. број 85.45: 

8516.10 - Електрични проточни и акуму-
лациони п?ејачи на вода и пото-
пувачки грејачи 

90.28 
Бојлери 

8516.2 - Електрични апарати за греење 
простории и електрични апарати 
за греење почва: 

8516.29 --друго: 
Ех: 

- Греалици 
- Калорифери 

8516.40 - Електрични пегли 94.01 
8516.60 - Други рерни: шпорети, решоа, 

скари и ражни: 
8516.601 шпорети 

85.17 Електрични апарати за жична те-
лефонија и телеграфија, вклучува-
јќи и такви апарати за жични ене- 94.03 
теми со носечка струја: 

8517.10 - Телефонски апарати (телефони): 
8517.109 други 

85.19 Грамофони, со и без сопствен заси-
лувач, касетофони и други апарати 
за репродукција на звук, кои нема-
ат вграден уред за снимање на 
звук: 

8519.2 - Други грамофони со засилувач 4 

8519.3 - Грамофони без сопствен засилу-
вач 

85.27 Приемници за радиотелефонија, 94.04 
радиотелеграфија и радиодифузи-
ја, вклучувајќи и приемници ком-
бинирани во исто Куќиште со апа-
рат за снимање или репродукција 
на звук или со часовник: 

8527.1 - Радиодифузни приемници што 
можат да работат без надворе-
шен извор на енергија, вклучува-
јќи такви апарати што исто така 94.05 
можат да примаат радиотелефо-
нија или радиотелеграфија: 
Ех: i 
Радиоприемници 

85.28 Телевизиски приемници (вклучува-
јќи видео-проектори), комбинира-
ни или некомбинирани во исто Ку-
ќиште со радиоприемници или со 
апарати за снимање или репродук-
ција на звук или слика: 
Ех: 

Телевизори во боја и црно-бели 
Патнички автомобили и други мо-
торни возила, главно конструира-
ни за превоз на лица (освен вози-
лата од тар. број 87.02), вклучува-
јќи моторни возила за комбиниран 
превоз на лица и стоки (од типот 
„караван“, „комби“, итн.) и авто-
мобили за трки: 
Ех: 
Составувачи на патнички автомо-
били со бензински или дизел-мо-
тор 
Мотоцикли (вклучувајќи и мопе-
ди), велосипеди и слични возила со 
помошен мотор, со бочна прикол-
ка или без бочна приколка; бочни 
приколки: 
Ех: 
Мопеди 

8712.00 Велосипеди и други слични возила 
(вклучувајќи доставни трицикли), 
без моторен погон: . 

8712.001 велосипеди со надворешен 
пречник на наплатката на 
тркалото до 14" (355,6 mm) 

8712.002 други велосипеди 
Мерачи на потрошувачката или на 
производството на гасови, течнос-
ти или електрицитет, вклучувајќи 
мерачи за нивно баждарење: 

9028.30 - Електрични броила: 
Ех: 

- Еднофазен еднотарифен струјо-
мер 

- Трофазен струјомер 
Седишта (освен оние од тар. број 
94.02), вклучувајќи ги и оние што 
можат да се претворат во легла, и 
нивни делови: 

9401.6 - Други седишта со дрвени конту-
ри 

Друг мебел и негови делови: 
Ех: 
- Кујнски елементи, горни 
- Кујнска трпеза 
- Трпезариска трпеза 
- Регал од благороден фурнир 
- Двокрилен гардеробен орман 
- Спална соба од иверица 
- Сандак за постелнина 
- Кауч, фурниран 
- Клуб-гарнитура, тросед и две 

фотелји 
Носачи и мадраци; предмети на 
постелнина и слични стоки (на пр.: 
мадраци, јоргани, перини, перни-
ци, и перничиња) со пружини или 
полнети со кој и да е материјал 
или од целуларна гума или плас-
тична маса, вклучувајќи препече-
ни: 

9404.2 - Мадраци 
Ламби и други светлечки тела, 
вклучувајќи и рефлектори и нивни 
делови, на друго место ^спомена-
ти ниту опфатени; осветлени зна-
ци, осветлени плочки со имиња и 
слично, со постојано фиксиран све-
тлосен извор, и нивни делови, на 
друго место неспоменати ниту оп-
фатени: 

9405.10 - Лустери и други електрични 
плафонски или ѕидни светлечки 
тела, освен за осветлување на 
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јавни отворени простори или со-
обраќајници: 
Ех: 
Порцелански светилки, ѕидни 

9405.20 - Електирчни ламби за ставање на 
маса, покрај кревет или на под 
Ех: 
Трцезна ламба 

843. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Царинската 

тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78, 29/83, 7/84, 
78/84,43/86, и 81/87), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИН-

СКАТА ТАРИФА 
1. Во номенклатурата на Царинската тарифа се 

вршат следните измени: 
1) во тар. број 01.05 тар. ознаки 0105.191 и 0105.199 се 

заменуваат со шест нови тарифни ознаки кои гласат: 

„0105.191 гуски и мисирки 
0105.1911 за приплод Сл 
0105.1919 други 12 
0105.199 пајки и морки: 
0105.1991 за приплод Сл 
0105.1999 други 12". 

Tap. ознаки 0105.991 и 0105.999 се заменуваат со 12 
нови тар.ознаки, кои гласат: 

„0105.991 - - - пајки: 
0105.991 L за приплод Сл 
0105.9919 други 10 
0105.992 гуски: 
0105.9921 за приплод Сл 
0105.9929 други 10 
0105.993 мисирки: 
0105.9931 за приплод Сл 
0105.9939 други 10 
0105.999 морки: 
0105.9991 за приплод Сл 
0105.9999 други 10"; 

2) во тар.број 02.01 во тар. ознака 0201.202 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 12 се брише. 

По тар. ознака 0201.202 се додаваат четири нови тар. 
ознаки,кои гласат: 

„0201.2021 компензирани чет-
врти 12 

0201.2022 предни четврти 12 
0201.2023 засад ни четврти 12 
0201.2029 друго 12". 

Во тар. ознака 0201.203 на крајот од наименувањето 
се додаваат две точки, а стапката на царина 12 се брише. 

По тар. ознака 0201.203 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„0201.2031 компензирани чет-
врти 12 

0201.2032 предни четврти 12 
0201.2033 задни четврти 12 
0201.2039 друго 12". 

Во тар. ознака 0201.302 наименувањето се менува и 
гласи: Јунешко“, а стапката на царина 12 се брише. 

По тар. ознака 0201.302 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

с 
„0201.3021 компензирани чет-

врти 12 

0201.3022 предни четврти 12 
0201.3023 задни четврти 12 
0201.3029 друго 12". 

Во тар. ознака 02.01.303 наимекувањето се менува и 
гласи: „говедско“, а стапката на царина 12 се брише. 

По тар. ознака 0201.303 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„0201.3031 -компензирани 
чтврти 12 

0201.3032 предни четврти 12 
0201.3033 задни четврти 12 
0201.3039 - - - - д р у г о 12"; 

3) во тар. број 02.02 во тар.ознака 0202.202 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 12 се брише. 

По тар. ознака 0202.202 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„0202.2021 компензирани чет-
врти 12 

0202.2022 предни четврти 12 
0202.2032 задни четврти 12 
0202.2029 друго 12". 

Во тар. ознака 0202.203 на крајот од наименувањето 
се додаваат две точки, а стапката на царина 12 се брише. 

По тар. ознака 0202.203 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„0202.2031 компензирани чет-
врти 12 

0202.2032 предни четврти 12 
0202.2033 задни четврти 12 
0202.2039 друго 12". 

Во тар. ознака 0202.302 наименувањето се менува и 
гласи: „јунешко“, а стапката на царина 12 се брише. 

По тар. ознака 0202.303 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„0202.3021 компензирани чет-
врти 12 

0202.3022 предни четврти 12 
0202.3023 задни четврти 12 
0202.3029 друго 12„. 

Во тар. ознака 0202.303 наименувањето се менува и 
гласи: „говедско“, а стапката на царина 12 се брише: 

По тар. ознака 0202.303 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„0202.3031 компензирани чет-
врти 12 

0202.3032 предни четврти 12 
0202.3033 задни четврти 12 
0202.3039 друго 12". 

4) во тар. број 08.11 тар. ознака 8011.903 се менува и 
гласи: „0811.903"1, 

5) во тар. број 20.09 во тар. ознака 2009.80 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 13 се брише. 

По тар. ознака 2009.80 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„2009.801 сок и концентрат 
од малина 13 

2009.809 друго 13"; 

6) во тар. број 22.04 во тар. ознака 2204.212 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 25 се брише. 

По тар. ознака 2204.212 се додаваат две нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„2204.2125 бело 25 
2204.2129 друго 25". 
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Во тар. ознака 2204.292 на крајот од наименувањето 
се додаваат две точки, а стапката на царина 25 се брише. 

По тар. ознака 2204.292 се додаваат две нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„2204.2925 - -
2204.2929 - -

- - бело 
- - друго 

25 
25" 

7) во тар. број 29.01 во тар. ознака 2901.101 во наиме-
нувањето ознаката: „С7-С18" се заменува со ознаката: 
„С9-С13"; 

8) во тар. број 29.30 по тар. ознака 2930.202 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„2930.203 Ѕ-етилдипропилти-
окарбамат (ЕРТС) 5"; 

9) во тар. број 29.31 во тар. ознака 2931.009 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина „Сл“ се брише. 

По тар. ознака 2931.009 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„2931.0091 - -

2931.0092 - -
2931.0099 

глифосатна кисе-
лина Сл 

- - глифосатни соли Сл 
— друго Сл“; 

10) во тар. број 38.08 во тар. ознака 3808.201 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 5 се брише. 

По тар. ознака 3808.201 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„3808.2011 - - - претконцентрати 
врз база на Cineb, 
Ciram и Tiram 
(TMTD) 5 

3808.2012 претконцентрати 
врз база на соеди-
ненија на бакар 5 

3808.2019 други претконцен-
трати 5" 

Во тар. ознака 3808.202 на крајот од наименувањето 
се додаваат две точки, а стапката на царина 10 се брише. 

По тар. ознака 3808.202 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„3808.2021 -

3808.2022 -

3808.2029 -

готови препарати 
врз база на Cineb, 
Ciram и Tiram 
(TMTD) 10 
готови препарати 
врз база на соеди-
ненија на бакар 10 
други готови пре-
парати 10". 

-етилдипропил-
-тиокарбамат (ЕР-
ТС) триазин и 
глифосатна кисе-
лина 10 

3808.3029 други готови пре-
о парати 10 

3808.303 средства против 
'ртење 8 

3808.304 средства за регула-
ција на растежот на 
растенијата 8"; 

11) во тар. број 39.17 во тар. ознака 3917.10 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 15 се брише. 

По тар. ознака 3917.10 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„3917.101 од зацврснати бел-
тачини 15 

3917.109 од целулозни мате-
рии 15"; 

12) во тар. број 41.03 во тар. ознака 4103.90 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина „Сл“ се брише. 

По тар. ознака 4103.90 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат:. 

„4103.901 
4103.909 

свински 
— други 

Сл 
Сл“; 

13) во тар. број 48.05 во тар. ознака 4805.22 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 15 се брише. 

По тар. ознака 4805.22 се додаваат три нови тар. оз-
наки,кои гласат: 

„4805.221 
4805.222 

4805.229 

Во тар. ознака 3808.301 на крајот од наименувањето 
се додаваат две точки, а стапката на царина 5 се брише. 

По тар. ознака 3808.301 се додаваат две нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„3808.3011 -претконцентрати 
врз база на Ѕ-етил-
дипропил-тиокар-
бамат (ЕРТС), триа-
зин и глифосатна 
киселина 5 

3808.3019 други претконцен-
трати 5". 

Во тар. ознака 3808.302 на крајот од наименувањето 
се додаваат две точки, а стапката на царина 10 се брише. 

По тар. ознака 3808.302 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„3808.3021 - - готови препарати 
врз база на Ѕ-

тестлајнер 15 
хартија и картон за 
тетра-пак и тетра-
-брик амбалажа 15 
друго 15"; 

14) во тар. број 48.10 во тар. ознака 4810.29 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 15 се брише. 

По тар. ознака 4810.29 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„4810.291 - - хартија и картон за 
тетра-пак и тетра-
-брик амбалажа 15 

4810.299 - -други 15"; 

се менува и гласи: 
Друга облека, плетена 
или хеклана: 
- од волна или фина 

животинска длака 20 
6114.20 . - О д памук: 
6114.201 заштитна 20 
6114.209 друга 20 
6114.30 - Од вештачки или син-

тетични влакна: 
6114.301 заштитна 20 
6114.309 друга 20 
6114.90 - Од други текстилни 

материјали: 
6114.901 заштитна 20 
6114.909 друга 20"; 

16) во тар. број 70.05 тар. ознака 7005.20 се менува и 
гласи: „7005.29"; 

17) во тар. број 72.09 во тар. ознака 7209.11 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 14 се брише. 

По тар. ознака 7209.11 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

15) тар. број 61.14 
„61.14 

6114.10 
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„7209.111 - с о ширина над 1500 
mm 14 

7209.119 други 14". 

Во тар. ознака 7209.12 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точи, а стапката на царина 14 се брише. 

По тар. ознака 7209.12 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

7209.121 со ширина над 1500 
mm 14 

7209.129 други 14". 

Во тар. ознака 7209.13 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 14 се брише. 

По тар. ознака 7209.13 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7209.131 со ширина над 1500 
mm 14 

7209.139 други 14". 
Во тар. ознака 7209.141 во наименувањето по зборот: 

„калаисување“ се додаваат зборовите: „со дебелина 0,15 
до 0,30 mm. 

Во тар. ознака 7209.22 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 14 се брише. 

По тед), ознака 7209.22 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7209.221 широки над 1500 
mm 14 

7209.229 други 14". 

Во тар^ ознака 7209.23 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 12 се брише. 

По тар. ознака 7209.23 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7209.231 со ширина над 1500 
mm 12 

7209.239 - - - други 12". 

Во тар. ознака 7209.241 во наименувањето по зборо-
вите „калаисување" се додаваат зборовите: „со дебелина 
0,15 до 0,30 mm." 

Во тар. ознака 7209.32 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 14 се брише. 

По тар. ознака 7209.32 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7209.321 со ширина над 1500 
mm 14 

7209.329 други 14". 
Во тар. ознака 7209.33 на крајот од наименувањето се 

додаваат две точки, а стапката на царина 14 се брише. 
По тар. ознака 7209.33 се додаваат две нови тар. озна-

ки, кои гласат: 

„7209.331 со ширина над 1500 ' 
mm ' 14 

7209.329 други 14." 
Во тар. ознака 7209.42 на крајот од наименувањето се 

додаваат две точки, а стапката на царина 14 се брише. 
По тар. ознака 7209.42 се додаваат две нови тар. озна-

ки, кои гласат: 

„7209.421 со ширина над 1500 
mm 14 

7209.429 други 14". 

Во тар. ознака 7209.43 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 14 се брише. 

По тар. ознака 7209:43 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7209.431 со ширина над 1500 
' mm 14 

7209.439 други 14". 

18) во тар. број 72.10 во тар. ознака 7210.49 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки; а стапката на ца-
рина 13 се брише. 

По тар. ознака 7210.49 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7210.491 со дебелина над 2 
mm и ширина над 
1250 mm 

7210.499 други 
13 

13" 

Во тар. ознака 7210.70 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 13 се брише. 

По тар. ознака 7210.70 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7210.701 пл астифицирани, 
со дебелина над 2 
mm и ширина до 1 
250 mm 13 

7210.709 други 13"; 

19) во тар. број 72.11 по тар. ознака 7211.122 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„7211.123 квалитет JUS С -
1730 .14'". 

Во тар. ознака 7211.191 наименувањето се менува и. 
гласи :"„ квалитет JUS С - 1730". 

По тар. ознака 7211.191 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„7211.192 квалитет JUS С 
1837 Сл“ 

Досегашните тар. ознаки 7211.192 и 7211.193 станува-
ат тар. ознаки 7211.193 и 7211.194. 

Tap. ознаки 7211.301, 7211.302 и 7211.309 се заменува-
ат со пет нови тар. ознаки, кои гласат: 

„7211.301 - - - квалитет JUS С-
-1120 и JUS С-1220 8Ф 

7211.302 квалитет JUS С-
-1430 и JUS С-1530 8Ф 

7211.303 квалитет JUS С-
-1730 Сл. 

7211.304 квалитет JUS С-
-1837 Сл 

7211.309 други 12". 

Во тар. ознака 7211.49 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина . 12 се брише. 

По тар. ознака 7211.49 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7211.491 за електролитичко 
калаисување со де-
белина 0,15 до 0,30 
mm 12 

7211.499 други 12"; 

20) во тар. број 72.14 по тар. ознака 7214.401 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„7214.402 квалитет JUS С-
-0562 13^ 

По тар. ознака 7214.501 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„7214.502 квалитет JUS С-
-1730, С-0645 и С-
-0745 13^". 

Во тар. ознака 7214.60 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 14̂  се брише. 

По тар. ознака 7214.60 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 
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„7214.601 квалитет JUS С-
-1730 14" 

7214.609 - - - други 14""; 

21) во тар. број 72.16 во тар. ознака 7216Л 0 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 14 се брише. 

По тар. ознака 7216.10 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7216.101 I профили со пара-
лелни ножиња 14 

7216.109 друго 14". 

Во тар. ознака 7216.21 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 15ф се брише. 

По тар. ознака 7216.21 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласав 16.2 П L профили рамнок-

раки 15" 
7216.212 L профили разнок-

раки 15"". 

Во тар. ознака 7216.32 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 15" се брише. 

По тар. ознака 7216.32 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7216.321 I профили со нор-
мални ножиња 15" 

7216.322 I профили со пара-
лелни ножиња 15". 

Во тар. ознака 7216.40 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 15" се брише. 

По тар. ознака 7216.40 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„7216.401 L профили рамнок-
раки 15" 

7216.402 L профили разнок-

f am 15" 
профили 15"". 

Во тар. ознака 7216.50 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 15" се брише. 

По тар. ознака 7216.50 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7216.501 холанд и Z профи-
ли 15" 

7216.509 - - - други профили 15"; 

22) во тар. број 72.21 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 16" се брише. 

По тар. ознака 7221.00 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„7221.001 

7221.002 

7221.009 

максимални димен-
зии со попречен 
пресек до 5 mm 
со содржина на 
хром по маса над 
15%, во сите димен-
зии 
други 

16" 

16" 
16""; 

23) во тар. број 72.23 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 16" се брише. 

По тар. ознака 7223.00 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7223.001 -

7223.009 

максимални димен-
зии со попречен 
пресек до 0,4 mm 16" 
други 16""; 

24) во тар. број 72.25 во тар. ознака 7225.10 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 16" се брише. 

По тар. ознака 7225.10 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„7225.101 

„7225.102 

„7225.109 - - -

со содржина на си-
лициум по маса од 
0,7% до 2,7% и со 
дебелина од 0,5 до 
1 mm 
со содржина на си-
лициум по маса од 
3,4% до 4,5% и со 
дебелина до 0,35 
mm ^ 
друго 

16" 

16" 
16""; 

25) во тар. број 72.26 во тар. ознака 7226.10 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 16" се брише. 

По тар. ознака 7226.10 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„7226.101 - - -

„7226.102 - - -

7226.109 

со содржина на си-
лициум по маса од 
0,7% до 2,7% и со 
дебелина од 0,5 до 
1 mm 
со содржина на си-
лициум по маса од 
3,4% до 4,5% и со 
дебелина до 0,35 
mm 
друго 

16^ 

16" 
16"". 

Во тар. ознака 7226.92 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 16" се брише. 

По тар. ознака 7226.92 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7226.921 квалитет JUS С-
-4120 и JUS С-4320 16" 

7226.929 други 16""; 

26) во тар. број 72.28 во тар. ознака 7228.70 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 16" се брише. 

По тар. ознака 7228.70 се додават две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7228.701 U, I, Н, L и Т про-
фили 16" 

7228.709 други 16""; 

27) во тар. број 72.29 во тар. број 7229.90 на крајот од 
наименувањето се додаваат две точки, а стапката на цари-
на 16" се брише. 

По тар. ознака 7229.90 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7229.901 квалитет JUS С-
-4320 16" 

7229.909 други 16""; 

28) во тар. број 73.02 во тар. ознака 7302.10 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 15 се брише. 

По тар. ознака 7302.10 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат. 

„7302.101 за железнички коло-
сек 15 

7302.102 за трамвајски коло-
сек 15 

7302.109 друго 15". 

Во тар. ознака 7302.40 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 15 се брише. 

По тар. ознака 7302.40 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„7302.401 за железнички коло-
сек 15 

7302.402 за трамвајски коло-
сек 15 

7302.409 друго 15"; 
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29) во тар број. 73104 во тар. ознака 7304.206 во наиме-
нувањето зборовите: „1000 mm" се заменуваат со зборови-
те: „1000 т" . 

Во тар. ознака 7304.209 во наименувањето зборовите: 
„1000 mm" се заменуваат со зборовите: „1000 т " ; 

30) во тар. број 84.03 во тар. ознака 8403.10 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца,-
рина 15 се брише. 

По тар. ознака 8403.10 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„8403.101 на гас, или на гас и 
други горива 15 

8403.102 на течни горива 15 
8403.103 на цврсти горива 15 
8403.109 други 15"; 

31) во тар. број 84.07 во тар. ознаха 8407.90 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 17 се брише. 

По тар. ознака 8407.90 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„8407.901 д о 15 KW 17 
8407.902 други 17"; 

32) во тар. број 84.08 патар, ознака 8408.901 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„8408.902 до 21 kW освен од 
тар. ознака 8408.901 17"; 

33) во тар. број 84.27 по тар. ознака 8427.201 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„8427.202 вилушкари со носи-
вост до 45 t 15"; 

34) во тар. број 84.28 тар. ознака 8428.103 се менува и 
гласи: 

„8428.103 - - - други лифтови за 
лица и товарни 
лифтови за станбе-
ни, деловни и ин-
дустриски згради и 
болници 15". 

По тар. ознака 8428.103 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„8428.104 скипови 17". 

Во тар. ознака 8428.39 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 15 се брише. 

По тар. ознака 8428.39 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8428.391 висечки едношин-
ски и двошински 15 

8428.392 подни лентести до 
2200 mm широчина, 
верижни и валчести 15 

8428.399 други 15"; 

35) во тар. број 84.29 тар. ознаки 8429.111 и 8429.119 
се заменуваат со четири нови тар. ознаки, кои гласат: 

„8429.111 до 184 kW 17 
8429.112 - -г - над 184 kW до 221 

kW 17 
' , 8429.113 над 221 kW до 258 

kW Сл 
8429.119 над 258 kW Сл“. 

Tap. ознака 8429.191 се заменува со две нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8429.191 до 200 kW' 17 
8429.192 над 200 kW до 221 

kW 17". 

Tap. ознака 8429.20Ice заменува со две нови тар. озна-
ки кои гласат: 

„8429.201 гредери до 184 кW 14 
8429.202 гредери над 184 kW 14". 

Досегашната тар. ознака 8429.202 станува тар. ознака 
8429.203. 

Во тар. ознака 8429.401 во наименувањето по зборот: 
„валјаци" се додаваат зборовите: „и компактори". 

По тар. ознака 8429.405 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: “ 

„8429.406 компактори со че-
лични профилнрани 
валјаци (еж-запци) 15". 

Во тар. ознака 8429.526 наименувањето се менува и 
гласи: 

„ багери гасеничари, 
до 221 kW, со хнд-
ростатички погон 
и хидростатичко 
управување со ра-
ботните органи“. 

Во тар. ознака 8429.527 наименувањето се менува и 
гласи: 

„- - г- багери гасеничари, 
над 221 kW, со 
хидросгатички по-
гон и хидростатнч-
ко управување со 
работните орга-
ни“. 

Во тар. ознака 8429.528 наименувањето се менува и 
гласи: 

„ багери на тркала, 
со хидростатичка 
трансмисија и со 
хндростатичко уп-
равување со работ-
ните органи“. 

Во тар. ознака 8429.59 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 14 се брише. 

По тар. ознака 8429.59 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8429.591 багери натоваруба-
чи, со тркала, освен 
оние од тар. ознака-
та 8429.51 и 8429.52 14 

8429.592 багери ведричари со 
капацитет до 100 
m3/h 14 

8429.599 друго 14"; 

36) во тар. број 84.33 во тар. ознаката 8433.5 наимену-
вањето се менува и гласи: 

„- Други машини за собирање на земјоделски произ-
води (жетва, берба итн.); машини за одвојување на 
зрното од растението (вршидба, ронење итн):". 

Во тар. ознака 8433.51 наименувањето се менува и 
гласи: 

„- - комбајни за собирање на земјоделски производи, 
со одвојување на зрното од растението:". 

Во тар. ознака 8433.512 наименувањето се менува и 
гласи: 

“ за грашок и боранија 10". 
Tap. ознаката 8433.513 сетрите. 
Во тар. ознака 8433.52 наименувањето се менува и 

гласи: 
„- - други машини за одвојување на зрното од расте-

нието (вршидба, ронење итн.):". 
Во тар. ознака 8433.53 на крајот од наименувањето се 

додаваат две точки, а стапката на царина 12 се брише. 
По тар. ознака 8433.53 се додаваат три нови тар. оз-

наки, кои гласат: 
„8433.531 комбајни за репа 10 
8433.532 комбајни за компир 12 
8433.539 други 12". 

Во тар. ознака 8433.59 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 12 се брише. 

По тар.,ознака 8433.59 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„8433.591 силажни комбајни 10 
8433.599 други 12"; 
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37) во тар. број 84.58 во тар. ознака 8458.19 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 18 се брише. 

По тар. ознака 8458.19 се додаваат четири нови тар. 
ознаки, кои гласат: 

„8458.191 едновретенски авто-
мати за пречници 
на обработка до 12 
mm 18 

8458.192 осумвретенски стру-
гани 18 

8458.193 стругови за грбно 
стругање 18 

8458.199 други 18". 

Во тар. ознака 8458.99 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 18 се брише. 

По тар. ознака 8458.99 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8458.991 вертикални струго-
ви со пречник на 
обработка над 6000 
mm 18 

8458.992 стругови за обра-
ботка на наплаткн 
на тркала на мотор-
ни возила или на 
бандажи на шински 
возила 18 

8458.999 други 18"; 

38) во тар. број 84.59 во тар. ознака 8459.59 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 18 се брише: 

По тар. ознака 8459.59 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„8459.591 

8459.599 

копирни повекевре-
тенски глодалки и 
глодалки за грави-
рање 
други 

18 
18" 

„8463.302 машини за изработ-
ка на делови од 
жица 15" 

8463.909 

лу две или повеќе 
оски 18 
друго 18"; 

По тар. ознака 8459.691 се додава нова ознака, која 
гласи: 

„8459.692 глодалки за изра-
ботка на завојници 
и глодалки за изра-
ботка на брежести 
вратила 18"; 

39) во тар. број 84.60 по тар. ознака 8460.292 се дода-
ваат две нови тар. ознаки, кои гласат: 

„8460.293 координати бру-
силка вертикални 
брусилки и брусил-
ки без шилци 18 

8460.294 брусилки за мета-
лографски мостри, 
брусилки за матри-
ци, брусилки за зла-
тен накит и брусил-
ки за полирање 18"; 

40) во тар. број 84.63 по тар. ознака 8463.301 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

41) во тар. број 84.71 во тар. ознака 8471.20 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 10 се брише. 

По тар. ознака 8471.20 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„8471.201 за вградување или 
поврзување со ма-
шините за контро-
ла, надзор или уп-
равување 10 

8471.209 друго 10". 

Во тар. ознака 8471.921 наименувањето се менува и 
гласи: 

„ линиски и сериски печатачи“. 
Во тар. ознака 8471.922 наименувањето се менува и 

гласи: 

„ странични печатачи“. 
Во тар. ознака 8471.923 наименувањето се менува и 

гласи: 

„ ласерски печатачи, единици за цртање (плотери), за 
снимање на филм или за фотокопирање“. 

Во тар. ознака 8471.924 на крајот од наименувањето 
се додаваат запирка и зборот: „еднобојни". 

Во тар. ознака 8471.925 наименувањето се менува и 
гласи: 

„ видеодисплеи, повеќебојни и врз база на течни крис-
тали“. 

Во тар. ознака 8471.926 на крајот од наименувањето 
се додаваат две точки, а стапката на царина 10 се брише. 

По тар. ознака 8471.926 се додаваат две нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8471.9261 со подвижни таста-
тури 10 

8471.9269 други 10". 

Во тар. ознака 8471.99 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 10 се брише. 

По тар. ознака 8471.99 се додаваат три нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8471.991 додатни единици за 
поврзување на сме-
тачи и периферни 
уреди 10 

8471.992 контролни уреди и 
адаптери 

8471.999 друго 10" 
10 

Во тар. ознака 8463.90 на крајот од наименувањето се 
додаваат две точки, а стапката на царина 18 се брише: 

По тар. ознака 8463.90 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„8463.901 - - машини за свитку-
вање на цевки око-

42) во тар. број 85.17 по тар. ознаката 8517.101 се до-
даваат две нови тар. ознаки, кои гласат: 

„8517.102 бродски 17 
8517.103 индукторски; диги-

тални со аналогно-
-дигитална конвер-
зија 17". 

Во тар. ознака 8517.301 на крајот од наименувањето 
се додаваат запирка и зборовите: „освен апаратите од тар. 
ознака 8517.302". 

По тар. ознака 8517.301 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„8517.302 автоматски теле-
фонски, телеграф-
ски и уреди за теле-
фонски или телег-
рафски пренеле на 
податоци 18". 
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По тар. ознака 8517.821 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„8517.822 телефокс апарати 18"; 

43) во тар. број 85.46 во тар. ознака 8546.10 на крајот 
од наименувањето се додаваат две точки, а стапката на ца-
рина 13 се брише. 

По тар. ознака 8546.10 се додаваат две нови тар. озна-
ки, кои гласат: 

„8546.101 делови од капести 
изолатори 13 

8546.109 друго 13"; 

44) во тар. број 86.01 по тар. ознака 8601.201 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„8601.202 рударски, за влече-
ње на вагони до 5 t 15"; 

45) во тар. број 86.04 по тар. ознака 8604.001 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„8604.002 моторни дресини 12"; 

46) во тар. број 86.05 по тар. ознака 8605.001 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„8605.002 железнички вагони, 
патнички, поштен-
ски, багажни и 
службени ^-15"; 

47) во тар. број 86.06 во тар. ознака 8606.911 на крајот 
од наименувањето се додаваат запирка и зборовите: „ос-
вен на вагоните од тар. ознака 8606.912". 

По тар. ознака 8606.911 се додаваат две нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8606.912 со фиксен покрив 15 
„8606.913 со подвижен покрив 15". 

По тар. ознака 8606.921 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„8606.922 за јавен сообраќај 15". 

По тар. ознака 8606.991 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„8606.992 плато-вагони, вклу-
чувајќи ги оние со 
впуштена платфор-
ма 15"; 

48) во глава 87 забелешката 2 се менува и гласи: 
„Како трактори, друмски влекачи за полуприколки и 

други влечни возила, во смисла на оваа глава, се подраз-
бираат споменатите возила изработени за влечење или 
туркање на друго возило, орудие или товар, било да се оп-
ремени или неопремени со помошен уред кој, во врска со 
главната намена на тракторите, друмските влекачи за по-
луприколки или на другите влечни возила, овозможува и 
превоз на орудија, алати, семиња, ѓубриво и други сто-
ки."; 

49) во тар. број 87.01 наименувањето се менува и гла-
си: 

„Трактори, друмски влекачи за полуприколки и дру-
ги влечни возила (освен оние од тар. број 87.09):". 

Во тар. ознака 8701.10 наименувањето се менува и 
гласи: 

„- Трактори и други влечни возила, едноосни:". 
На крајот од наименувањето се додаваат две точки, а 

стапката на царина 16 се брише. 
По тар. ознака 8701.10 се додаваат две нови тар. озна-

ки, кои гласат: 

Во тар. ознака 8701.201 на крајот од наименувањето 
се додаваат запирка и зборовите: „до 300 kW". 

Во тар. ознака 8701.202 наименувањето се менува и 
гласи: 

„ - - -составени, над 300 
kW 15". 

По тар. ознака 8701.202 се додава нова тар. ознака, 
која гласи: 

„8701.203 во прв степен на 
раздвоеност 15". 

Во тар. ознака 8701.902 на крајот од наименувањето 
се додаваат зборовите: „до 110 kW". 

Tap. ознака 8701.903 се менува и гласи: 
„8701.903 земјоделски над НО 

kW 16". 

По тар. ознака 8701.903 се додаваат две нови тар. оз-
наки, кои гласат: 

„8701.904 шумски трактори 15 
8701.905 трактори за елек на 

авиони 15"; 

50) во тар. број 87.04 во тар. ознака 8704.222 на крајот 
од наименувањето се додаваат запирка и зборовите: 

„вклучувајќи ги и возилата за снабдување на авиони 
со храна“; 

51) во тар. број 87.09 во наименувањето зборот: 
„трактори“ се заменува со зборовите: „на оние“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 529 
12 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен изврш?и совет 

Претседател 
Анте Марковиќ, с. р. 

„8701.10! 
8701.102 

- - - до 10 kW 
- - - над 10kW 

Њ If. 

QAA (rrfe 
Врз основа на член 217 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78,21/82, 18/85,37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР ЗА ДЕ-

КАДАТА НА ИНВАЛИДИТЕ НА ОН 1983 - 1992 
1. Во Одлуката за формирање на Југословенски одбор 

за Декадата на инвалидите на ОН 1983 - 1992 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/84), во точка 1 став 2 по 
зборовите: „во развој“ се додаваат запирка и зборовите: 
„заради остварување на целите на Декадата на инвалиди-
те и спроведување на Светската програма за акција што се 
однесува на инвалидите“. 

2. Во точка 5 во одредбата под 2 зборовите: „Сојузни-
от комитет за прашања на борците и инвалидите“ се заме-
нуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика“. 

3. По точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи: 
„Мандатот на членовите на Одборот трае четири го-

дини.". 
4 Точка 7 се менува и гласи: 
^Претседател на Одборот е сојузниот секретар за 

IpgUL Здравство, боречки прашања и социјална политика. 
Одборот го определува заменикот на претседателот 

на предлог од претседателот на Одборот.". 
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5. Во точка 8 зборовите: „Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита“ се заменуваат со зборови-
те: „Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки 
прашања и социјална политика“. 

6. Во точка 9 зборовите: „Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита“ се заменуваат со зборови-
те: „Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки 
прашања и социјална политика“. 

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

Е. п. бр. 524 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

845. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ДОБИТОК ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за добиток за 

1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88, 17/89 и 

38/89) во точка 1 став 1 во одредбата под А бројот: 
„29.430,38" се заменува со бројот: „45.320", бројот: 
„22.271,76" - со бројот: „34.300", бројот: „795.42" - со бро-
јот: „1.225", а бројот: „27.370,25" - со бројот: „42.150". 

Во одредбата под Б бројот: „46.901,80" се заменува со 
бројот: „74.490", а бројот: „45.535,71" - со бројот: „72.320", 
бројот: „44.624,99" - со бројот: „70.870", бројот: 
„43.258,93" - со бројот: „68.700", бројот: „34.151,78" - со 
бројот: „54.240", бројот: „31.419,64" - со бројот: „49.900", 
бројот: „30.281,25" - со бројот: „48.090", а бројот: 
„28.915,18" - со бројот: „45.920". 

Во Одредбата под В бројот: „64.170" се заменува со 
бројот: „98.808", бројот: „59.958" - со бројот: „92.360", 
бројот: „56.730" - со бројот: „87.350", бројот: „52.545" - со 
бројот: „80.910", бројот: „46.500" - со бројот: „71.600", а 
бројот: „44.175" - со бројот: „68.020". 

Во одредбата под Г бројот: „20.100,00" се заменува со 
бројот: „31.900", а бројот: „19.275,90" - со бројот: „30.590". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 30 септември 1989 година. 

Е. п. бр. 531 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

846. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 

бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
82/87,19/88,34/88,43/88,51/88,63/88,68/88,76/88, 13/89,24/89,45/89,49/89 и 51/89) во Списокот на стоките со форми 
на извозот и увозот се вршат следните измени: , 

1) тар. ознака 0105.191 се менува и гласи: 
„0105.191 гуски, и мисирки: 
0105.1911 за приплод 
0105.1919 друго 

2) тар. ознака 0105.199 се менува и гласи: 
„0105.199 пајки и мерки: 
0105.1991 за приплод 
0105.1999 друго 

3) тар. ознака 0105.991 се менува и гласи: 
„0105.991 пајки: 
0105.9911 за приплод 
0105.9919 друго 
„0105.992 - - - гуски: 
0105.9921 за приплод 
0105.9929 друго 
0105.993 мисирки: 
0105.9931 за приплод 
0105.9939 друго 

010519187 
010519195 

010519918 
010519993 

010599113 
010599199 

010599210 
010599296 

010599318 
010599393 

ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ"; 

ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ"; 

ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ"; 

ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ 

ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ"; 

4) тар. ознака 0105.999 се менува и гласи: 
„0105.999 морки: 
0105.9991 за приплод 
0205.9999 друго 

010599911 
010599997 

ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ"; 
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5) тар. ознака 0201.202 се менува и гласи: 
„0201.202 јунешки: 
0201.2021 компензирани четврти 
0201.2022 предни четврти 
0201.2023 задни четврти 
0201.2029 друго 

6) тар. ознака 0201.203 се менува и гласи: 
„0201.203 говедски : 
0201.2031 компензирани четврти 
0201.2032 предни четврти 
0201.2033 задни четврти 
0201.2039 друго 

7) тар. ознака 0201.302 се менува и гласи: 
„0201.302 јунешки: 
0201.3021 компензирани четврти 
0201.3022 предни четврти 
0201.3023 задни четврти 
0201.3029 друго 

8) тар. ознака 0201.303 се менува и гласи: 
„0201.303 говедски: 
0201.3031 компензирани четврти 
0201.3032 предни четврти 
0201.3033 задни четврти 
0201.3039 друго 

9) тар. ознака 0202.202 се менува и гласи: 
„0202.202 јунешки: 
0202.2021 компензирани четврти 
0202.2022 предни четврти 
0202.2023 задни четврти 
0202.2029 друго 

10) тар. ознака 0202.203 се менува и гласи: 
„0202.203 говедски: 
0202.2031 компензирани четврти 
0202.2032 предни четврти 
0202.2033 задни четврти 
0202.2039 друго 

11) тар. ознака 0202.302 се менува и гласи: 
„0202.302 јунешки: 
0202.3021 компензирани четврти 
0202.3022 предни четврти 
0202.3023 задни четврти 
0202.3029 друго 

12) тар. ознака 0202.303 се менува и гласи: 
„0202.303 - т - говедски: 
0202.3031 компензирани четврти 
0202.3032 предни четврти 
0202.3033 задни четврти 
0202.3039 друго 

13) тар. ознака 2009.80 Се менува и гласи: 
„2009.80 - Сок од друго овошје или зеленчук: 
2009.801 сок и концентрат од малики 
2009.809 друго 

14) тар. ознака 2204.212 се менува и гласи: 
„2204.212 вино квалитетно: 
2204.2125 бело 
2204.2129 друго 

15) тар. ознака 2204.292 се менува и гласи: 
„2204.292 вино квалитетно: 
2204.2925 бело 
2204.2929 друго 

020120215 
020120223 
020120231 
020120290 

020120312 
020120320 
020120339 
020120398 

020130210 
020130229 
020130237 
020130296 

020130318 
020130326 
020130334 
020130393 

020220287 
020220228 
020220236 
020220295 

020220317 
0202203251 
020220333 
020220392 

020230215 
020230223 
020230231 
020230290 

020230312 
020230320 
020230339 
020230398 

200980107 
200980905 

220421252 
220421295 

220429253 
220429296 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Кк 
Кк 
Кк 
Ккм; 

Кк 
Кк 
Кк 
Кк"; 

Кк 
Кк 
Кк 
Кк"; 

Кк 
Кк 
Кк 
Кк"; 

Кк 
Кк 
Кк 
Кк"; 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ" 

Кк 
Кк 
Кк 
Кк"; 

ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ"; 

ЛБС ЛБ 
ЛБ ЛБ"; 

ЛБ Кк 
ЛБ Кк"; 

ЛБ Кк 
ЛБ Кк"; 
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16) по тарифната ознака 2930.202 се додава нов тарифен став, кој гласи: 
„2930.203 Ѕ-етилдипропилтиокарбамат (ЕРТС) 293020302 ЛБ Кк"; 

17) во тар. ознака 2931.009 во колона 3 на крајот од наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тарифната ознака 2931.009 се додаваат нови тарифни ставови, кои гласат: 
„2931.0091 глифосатна киселина 293100918 ЛБ ЛБ 
2931.0092 глифосатни соли 293100926 ЛБ Кк 
2931.0099 друго 293100993 ЛБ ЛБ"; 

18) во тар. ознака 3808.201 во колона 3 на крајот од наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тарифната ознака 3808.201 се додаваат нови тарифни ставови, кои гласат: 
„3808.2011 претконцентрати врз база на Cineb, Скат и Tiram 

(TMTD-a) 38082010 ЛБ Кк 
3808.2012 претконцентрати врз база на соединенија на бакар 380820129 ЛБ ЛБ 
3808.2019 други претконцентрати 380820196 ЛБ ЛБ"; 

19) тар. ознака 3808.202 се менува и гласи: 
„3808.202 готови препарати: 
3808.2021 готови препарати врз база Cineb, Ciram и Tiram 

(TMTD-a) 380820218 ЛБ Кк 
3808.2022 готови препарати врз база на соединенија на бакар 380820226 ЛБ ЛБ 
3808.2029 други готови препарати 380820293 ЛБ ЛБ"; 

20) тар. ознака 3808.301 се менува и гласи: 
„3808.301 претконцентрати со две или повеќе компоненти: 
3808.3011 претконцентрати врз база на Ѕ-етилдипропилтиокарба-

мата (ЕРТС-а), триазин и глифосатна киселина 380830116 ЛБ Кк 
3808.3019 други претконцентрати 380830191 ЛБ ЛБ"; 

21) тар. ознака 3808.302 се менува и гласи: 
„3808.302 готови препарати: 
3808.3021 готови препарати врз база на Ѕ-етилдипропилтиокар-

бамат (ЕРТС-а), триазин и глифосатна киселина 380830213 ЛБ Кк 
3808.3029 други готови препарати 380830299 ЛБ Кк 
3808.303 средства против 'ртење 380830302 ЛБ ЛБ 
3808.304 средства за регулација на растежот на растенијата 380830418 ЛБ ЛБ"; 

22) во тар. ознака 3917.10 во колона 3 на крајот од наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тарифната ознака 3917.10 се додаваат нови тарифни ставови, кои гласат: 
„3917.101 од зацврснати белтачини 391710104 ЛБ Кк 
3917.109 од целулозни материјали 391710902 ЛБ ЛБ"; 

1 23) тар. ознака 4103.90 се менува и гласи: 
„4103.90 - Други: 
4103.901 свинске 410390108 Кк ЛБ 
4103.909 други 410390906 Кк ЛБ"; 

24) тар. ознака 4805.22 се менува и гласи: 
„4805.22 - - само со еден белен слој: 
4805.221 тестлајнер 480522109 ДЕ ЛБ 
4805.222 хартија и картон за тетрапак и тетрабрик амбалажа 480522206 
4805.229 друго 480522907 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

25) тар. ознака 4810.29 се менува и гласи: 
„4810.29 - - други: 
4810.291 хартија и картон за тетрапак и тетрабр и к-амбалажа 
4810.299 други 

481029104 
481029902 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ" 
ЛБ 

26) во тар. ознака 7209.11 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6, и 7. 

По тар. ознака 7209.11 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат: 
„7209.111 со широчина над 1500 mm 720911108 ЛБ ЛБ 
7209.119 други ' 720911906 Кк Кк"; 

27) во тар. ознака 7209.12 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5,6 и 7. 

\ 
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По тар. ознака 7209.12 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат: 
„7209.121 со широчина над 1500 mm 720912104 ЛБ ЛБ 
7209.129 други 720912902 Кк Кк"; . 

28) во тар. ознака 7209.13 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7209.13 во колоната 3 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат: 
„7209.131 со широчина над 1500 mm 720913100 ЛБ ЛБ 
7209.139 други 720913909 Кк Кк"; 

29) во тар. ознака 7209.141, во колоната 3 во наименувањето, по зборот: „калаисување" се додаваат зборовите: 
„со дебелина од 0,15 до 0,30 mm". 

30) во тар. ознака 7209.22 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоната 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7209.22 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат: 
„7209.221 со широчина над 1500 mm 720922118 ЛБ ЛБ 
?209.229 други 720922908 Кк Кк"; 

31) во тар. ознака 7209.23 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7209.23 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат: 
„7209.231 со широчина над 1500 mm 720923106 ЛБ ЛБ 
7209.239 други 720923904 Кк Кк"; 

32) во тар. ознака 7209.241 во колоната 3 во наименувањето, по зборот: „калаисување" се додаваат зборовите: 
„со дебелина од 0,15 до 0,30 mm"; 

33) во тар. ознака 7209.32 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7209.32 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7209.321 со широчина над 1500 mm 720932105 ЛБ ЛБ 
7209.329 други 720932903 Кк Кк"; 

34) во тар. ознака 7209.33 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7209.33 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7209.331 со широчина над 1500 mm 720933101 ЛБ ЛБ 
7209.339 други , 720933918 Кк Кк"; 

35) во тар. ознака 7209.42 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7209.42 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7209.421 со широчина над 1500 mm 720942100 ЛБ ЛБ 
7209.429 други 720942909 Кк Кк"; 

36) во тар. ознака 7209.43 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7209.43 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7209.431 со широчина над 1500 mm 720943107 ЛБ ЛБ 
7209.439 други - 720943905 Кк Кк"; 

37) во тар. ознака 7210.49 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-р 
тоците во колоните 5, 6. и 7. 

По тар. ознака 7210.49 додају се два тар, става кои гласат: 
„7210.491 со дебелина над 2 mm и со широчина над 1250 mm 721049108 ЛБ ЛБ 
7210.499 други 721049906 ЛБ ЛЕС“; 

38) во тар. ознака 7210.70 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7210.70 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7210.701 пластифицирани, со дебелина над 2 mm и со широчина 

до 1250 mm 721070107 ЛБ ЛЕС 
7210.709 други 721070905 ЛБ ЛБС 

39) по тар. ознака7211.122 се додава нов тар. став, кој гласи: 
„7211.123 со квалитет JUS С-1730 721112306 ЛБ ЛЕС 

40) во тар. ознака 7211.191 наименувањето во колоната 3 се менува и гласи: „со квалитет JUS С-1730"; 
45) во тар. ознака 7211.192 наименувањето во колоната 3 се менува и гласи: „со квалитет JUS С-1837"; 
42) во тар. ознака 7211.193 наименувањето во колоната 3 и режимите на извозот и увозот во колоните 6 и 7 се 

менуваат и гласат: 
„7211.193 со квалитет JUS С-0261 до JUS С-0745, С-1120 и С-

-1220 721119300 ЛБ ЛЕС 

По тар. ознака 7211.193 се додава нов тар. став, кој гласи: 
„7211.194 за ладно валање и производство на цевки 721119408 ^ Кк Кк"; 

43) во тар. ознака 7211.301 наименувањето во колоната 3 се менува и гласи: „со квалитет JUS С-1120 и JUS С-
-1220" 
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1530- ^ В0 Т а Р 0 3 Н а к а 7 2 1 1 , 3 0 2 наименувањето во колоната 3 се менува и гласи: „со квалитет JUS С-1430 и JUS С-
По тар. ознака 7211.302 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 

„7211.303 со квалитет JUS С-1730 721130304 ЛБ ЛБС 
7211.304 со квалитет JUS С-1837 721130401 ЛБ ЛЕС“; 

45) во тар. ознака 7211.49 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две нови точки, а се бришат 
податоците во колоните 5, 6 и 7. г 

По тар. ознака 7211.49 се додаваат два тар. става, кои гласат: 
„7211.491 за електролитичко калаисување со дебелина од 0,15 до 

0,30 mm 721149102 ЛБ ЛБС 
7211.499 - - - други 721149900 ЛБ Л Е С ; 

46) по тар. ознака 7214.401 се додава тарифен став, кој гласи: 
„7214.402 со квалитет JUS С-0562 721440206 ЛБ ЛЕС“; 

47) по тар. број ознака 7214.501 се додава тарифен став, кој гласи: 
„7214.502 со квалитет JUS С-1730, С-0645 и С-0745 721450201 ЛБ ЛЕС“; 

48) во тар. ознака 7214.60 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7214.60 се додаваат два тар. става, кои гласат: 
„7214.601 со квалитет JUS С-1730 721460118 ЛБ ЛБС 
7214.609 други 721460908 ЛБ ЛЕС“; 

49) во тар. ознака 7216.10 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7216.10 се додаваат два тар. става, кои гласат: 
„7216.101 I профили со паралелни ножиња 721610101 ЛБ ЛБ 
7216.109 друго 721610918 ЛБ ЛЕС“; 

50) во тар. ознака 7216.21 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6. и 7. 

По тар. ознака 7216.21 се додаваат два тар. става, кои гласат: i 
„7216.211 L профили рамнокраки 72162П03 ЛБ ЛЕС 
7216.212 L профили разнокраки 721621200 ЛБ ЛБ"; 

51) во тар. ознака 7216.32 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7216.32 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7216.321 I профили со нормални ножиња 721632105 ЛБ ЛЕС 
7216.322 I профили со паралелни ножиња 721632202 ЛБ ЛБ"; 

52) во тар. ознака 7216.40 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7216.40 се додаваат три тар. става кои гласат: 
„7216.401 L профили рамнокраки 721640108 ЛБ ЛЕС 
7216.402 L профили разнокраки , 721640205 ЛБ ЛБ 
7216.403 Т профили 721640302 ЛБ ЛЕС“; 

53) во тар. ознака 7216.50 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во колоните 5,6 и 7. 

По тар. ознака 7216.50 се додаваат два тар. става, кои гласат: 
„7216.501 холанд и Z профили 721650103 ЛБ ЛБ 
7216.509 други профили 721650901 ЛБ е ЛЕС“; 

54) во тар. број 72.21 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат податоците 
во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. број 72.21 се додаваат три тар. става, кои гласат: 
„7221.001 со максимална димензија на напречниот пресек до 5 

mm 722100107 ЛБ ЛБ 
7221.002 - - - со содржина на хром по маса над 30%, на сите димен-

зии 722100204 ЛБ ЛБ̂  
7221.009 други 722100905 ЛБ ЛЕС'; 

55) во тар. број 72.23 во колоната 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат податоците 
во колоните 5, 6 и 7. 

После тар. броја 72.23 се додаваат два тар. става, кои гласат: 
„7223.001 максимални димензии со попречен пресек до 0,2 mm 722300106 ЛБ ЛБ 
7223.009 други 722300904 ЛБ ЛЕС“; 

с 
56) во тар. ознака 7225.10 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-

ците во колоните 5, 6 и 7. 
По тар. ознака 7225.10 се додаваат три тар. става, кои гласат: 

„7225.101 со содржина на силициум по маса од 0,7% до 2,7% и со 
дебелина од 0,5 до 1 mm 722511100 ЛБ ЛЕС 

7225.102 со содржина на силициум по маса од 3,4% до 4,5% и со 
дебелина до 0,35 mm 722510208 ЛБ ЛБ 
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7225.109 друго 722510909 ЛБ ЛБС^; 

57) во тар. ознака 7226.10 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7226.10 се додаваат три тар. става, кои гласат: 
„7226.101 со содржина на силициум по маса од 0,7% до 2,7% и со 

дебелина од 0,5 до 1 mm 722610105 ЛБ ЛЕС 
7226.102 со содржина на силициум по маса од 3,4% до 4,5% и со 

дебелина до 0,35 mm 722610202 ЛБ ЛБ 
7226.109 друго 722610903 ЛБ ЛБС"; 

58) во тар. ознака 7226.92 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две нови точки, а се бришат 
податоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7226.92 се додаваат два тар. става, кои гласат: 
„7226.921 квалитет JUS С-4120 и JUS С-4320 722692101 ЛБ ЛЕС 
7226.929 други 722692918 ЛБ Л Б С ; 

59) во тар. ознака 7228.70 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7228.10 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7228.701 U, I, Н, L, и Т профили 722870107 ЛБ ЛБ 
7228.709 остани 722870905 ЛБ ЛЕС“; 

60) во тар. ознака 7229.90 воколона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 7. 

По тар. ознака 7229.90 се додаваат два нова тар. става, кои гласат: ч 
„7229.901 квалитет JUS С-4320 722990102 ЛБ ЛЕС 
7229.909 други 722990900 ЛБ ЛЕС“; 

61) во тар. ознака 7302.10 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 7302.10 се додаваат два нова тар. става, кои гласат: 
„7302.101 за железнички колосек i 730210108 ЛБ ЛБС 
7302.102 - - - за трамвајски колосек 730210205 ЛБ ЛБ 
7302.109 други 730210906 ЛБ ЛБ 

62) во тар. ознака 7302.40 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6. и 7. 

По тар. ознака 7302.40 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„7302.401 за железнички колосек 730240104 ЛБ ЛЕС 
7302.402 за трамвајски колосек 730240201 ЛБ ЛБ 
7302.409 други 730240902 ЛБ ЛБ 
и . , - - Ј 

63) во тар. ознака 8403.10 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8403.10 се додаваат четири нови тар. става, кои гласат: 
„8403.101 на гас, или на гас и други горива 840310108 ЛБ Кв 
8403.102 на течни горива 840310205 ЛБ Кв 
8403.103 на цврсти горива 840310302 ЛБ Кв 
8403.109 . други 840310906 ЛБ ЛБ"; 

64) во тар. ознака 8407.90 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8407.90 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 
„8407.901 до 15 kW 840790118 ЛБ Кв 
8407.902 други 840790207 ЛБ ЛБ"; 

65) тар. ознака 8408.90 се менуван гласи: 
8408.90 други мотори: 
8408.901 за дизел и хидраулични локомотиви парч. 840890104 ЛБ Кв 
8408.902 до 21 KW освен од тар. подброј 8408.901 парч. 840890201 ЛБ Кв . 
8408.909 други парч. 840890902 ЛБ ЛБ"; 

66) тар. ознака 8427.20 се менува и гласи: 
„8427.201 за превоз на течна згура и метали со носивост над 50 t парч. 842720109 ЛБ ЛБ 
8427.202 виљушкари со носивост до 451 парч. 842720206 ЛБ Кв 
8427.1209 други парч. 842720907 ЛБ ЛБ"; 

67) во тар. ознака 8428.103 во колона 3 наименувањето се менува и гласи: „ други лифтови за лица и товар-
ни лифтови за станбени, деловни и индустриски згради и болници“, а во колона 7 кратенката ЛБ се заменува со кратен-
ката Кв. 
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По тар. ознака 8428.103 се додава нов тарифен став, кој гласи: 

„8428.104 скипови парч. 842810418 ЛБ KB" 

68) во тар. ознака 8428.109 во колона 7 (увоз) кратенката: „Кв" се заменува со кратенката: „Л В“. 
69) во тар. ознака 8428.39, во колова 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-

ците воколоните 5, 6 и 7. 
По тар. ознака 8428.39 се додаваат три нови тар. става, кои гласат: 

„8428.391 висечи едношински и двошински 
8428.392 подни лентести до 2200 mm широчина, верижни и вел-

чести 
8428.399 други 

70) тарифната ознака 8429.11 се менува и гласи: 
„8429.111 до 184 kW 
8429.112 над 184 kW до 221 kW 
8429.113 над 221 kW до 258 kW 
8429.119 над 258 kW 

842839106 

842839203 
842839904 

842911109 
842911206 
842911300 
842911907 

71) во тар. ознаки 8429.19 наименувањата во колона 3 се менуваат и гласат: 
„8429.191 до 200 kW 842919118 
8429.192 над 200 kW до 221 kW 842919207 
8429.199 над 221 kW 842919908 

ЛБ 

лѕ 
л в 

лп 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

72) во тар. ознаки 8429.201, 8429.202 наименувањата во колоната 3 се менуваат и гласат: 
„8429.201 гредери до 184 kW 842920108 ЛБ 
8429.202 гредери над 184 кW 842920205 ЛБ 

Кв. 

Кв 
ЛБЛ; 

Кш 
Кш 
Кш 
ЛБ"; 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ"; 

Кв 
ЛБ". 

Досегашната ознака 8429.202 станува ознака 8429.203 и гласи: 
„8429.203 - - - порамнувачи на 184 kW 842920302 ЛБ 

73) во тар. ознака 8429.401, во колона 3 наименувањето се менува и гласи: 
„8429.401 машини за набивање (вибро-плочи и набивачи), освен 

валјаци и компактори , . , 842940109 „8428.406 компактори со челични профилирани валЈаци (еж-за-
74) по тар. озн1^^5429.405 се додава нова тар. ознака 8429.406, која гласи: 

842840695 
75) во тар. ознаки 8429.526, 8429.527 и 8429.528 во колоната 3 наименувањата се менуваат и гласат: 

ЛБ 
ЛБ 

„8429.526 

8429.527 

8429.528 

багери гусеминари, до 221 kW, со хидростатички погон 
и со хидростатичко управл?ање со работните органи 842952603 ЛБ 
багери гусеминари, над 221 kW, со хидростатички погон 
и со хндростатичко управљање со работните органи 842952700 ЛБ 
багери со тркала, со хндростатичка трансмисија и со 
хидростатичко управување со работните органи 842952808 ЛБ 

ЛБ"; 

ЛБ"; 
Кв"; 

Кв 

ЛБ 

Кв"; 

76) во тар. ознака 8429.59 во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
цитево колоните 5,6 и 7. 

По тар. ставка 8429.59 треба да се запишат три нови тар. става, кои гласат: 
„8429.591 багери - натоварувачи, со тркала, освен оние од тар. 

подбр.8429.51 и 8429.52 842959101 ЛБ Кв 
8429.592 багери ведричари со капацитет до 100 m3/h 842959209 ЛБ Кв 
8429.599 друго 842959918 ЛБ ЛБ 
W, 

9 

77) наименовањето на тар. ознака 8433.5, како и тар. ставови што произлегуваат од нејзиното расчленување, се 
менуваат и гласат: 
„8433.5 

8433.51 

8433.511 
8433.512 
8433.519 
8433.52 

8433.53 

8433.531 
8433.532 
8433.539 

Други машини за собирање на земјоделски производи 
(жетва, берба, итн.); машини за одвојување на зрна од 
растенијата (вршидба, ронење итн.); 
комбајни за собирање на земјоделски производи, со од-
војување на зрната од растението: 
за жито и пченка 
за грашок и боранија 
други . 
други машини за одвојување на зрната од растенијата 
(вршидба, ронење итн.) 
машини за вадење на коренести или грутчест плодо-
ви: 
комбајни за репа 
комбајн!! за компир 
други 

843351107 
843351204 
843351905 

843352006 

84335311? 
843353207 
843353908 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Кв 
Кв 
ЛБ 

ЛБ 

Кв 
Кв 
ЛБ 
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8433.591 / други: 
8433.591 силажни комбајни 843359108 ЛБ ЛБ 
8433.599 други 843359906 ЛБ ЛБ"; 

78) во тар. ознака 8458.19, во колона 3 на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се бришат подато-
ците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8458.19 се додаваат четири тар. става, кои гласат: 
„8458.191 едновретени автомати за пречници на обработка до 12 

mm 845819106 ЛБ ЛБ 
8458.192 осмовретени стругови 845819203 ЛБ ЛБ 
8458.193 сгругови за грбно стругање 845819300 ЛБ ЛБ 
8458.199 други 845819904 ЛБ Кв"; 

79) во тар. ознака 8458.99 во колона 3, на крајот на наименувањето се додаваат две точки, а се избришат пода-
тоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8458.99 да се додадат три тар. става, кои гласат: 
„8458.991 вертикални стругови со пречник на обработка над 6000 

mm 845899118 ЛБ ЛБ ^ 
8458.992 - стругови за обработка на наплаткн на тркала на мотор-

ни возила или бандажи на шинска возила 845899207 ЛБ ЛБ 
8458.999 други 845899908 ЛБ KB"; 

80) во тар. ознака 8459.59 у колони 3 на крајот на наименувањето да се запишат две точки, а да се избришат 
пдоатоците во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8459.59 да се додадат два тар. става, кои гласат: 
„8459.591 копирни повеќевретени гледалки и глодалки за грави-

рање 845959102 ЛБ ЛБ 
8459.599 други 845959900 ЛБ KB"; 

81) во тар. број 84.59 се бришат тар. ознаки 4859.691 и 8459.699 со наименувања и податоци во колоните 5,6 и 
7. 

По тар. ознака 8459.69 се додаваат три тар. става кои гласат: 
„8459.691 портални 845969108 ЛБ Кв 
8459.692 глодалки за изработка на завојници и глодалки за изра-

ботка на брегасти вратила 845969205 ЛБ ЛБ 
8459.699 други 845969906 ЛБ Кв"; 

82) во тар. број 84.60 се бришат тарифните ознаки 8460.291, 8460.292 и 8460.299, со наименувањата и податоци-
те во колоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8460.29 се додаваат тарифни ставови, кои гласат: 
„8460.291 за делови на тркалави лежишта 846029109 ЛБ Кв 
8460.292 за коленести вратила 846029206 ЛБ Кв 
8460.293 координатни брусилки, вертиклани брусилки и брусил-

ки без шилци 846029303 ЛБ ЛБ 
8460:294 брусилки за металографски мостри, брусилки за матри-

ци, брусилки за златен накит и брусилки за полирање 846029400 ЛБ ЛБ 
8460.299 други 846029907 ЛБ Кв" 

83) во тар. број 84.63 се бришат тарифните ознаки 8463.301. и 8463.309, со наименувањата и податоците во ко-
лоните 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8463.30 се додаваат три тарифни става, кои гласат: 
„8463.301 за изработка на спирални пружини нумерички управу-

вани 846330100 ЛБ Кв 
8463.302 машини за изработка на делови од жица 846330208 ЛБ ЛБ 
8463.309 друго 846330909 ЛБ Кв"; 

84) во тар. ознака 8463.90, во колоната 3, на крајот од наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во кол. 5, 6 и 7. 

4 По тар. ознака 8463.90 се додаваат два тарифни става, кои гласат: 
„8463.901 машини за свиткување на цевки околу две или повеќе 

оски 846390103 ЛБ ЛБ 
8463.909 друго 846390901 ЛБ Кв"; 

85) во тар. ознака 8471.20 во колоната 3 на крајот од наименувањето се додаваат две точки, а се бришат пода-
тоците во кол. 5, 6 и 7. 

По тар. ознака 8471.20 се додаваат два тарифни става, кои гласат: 
„8471.201 за вградување или поврзување со машини за контрола, 

надзор или управување 847120118 ЛБ Кв 
8471.209 друго 847120908 ЛБ ЛБ". 
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86) наименувањата на тар. ознака што произлегуваат од расчленувањето на тар. ознака 8471.92, се менуваат и 
гласат: 

„8471 линиски и сериски печатачи 
.921 847192100 ЛБ Кв 
8471.922 странични печатачи 847192208 ЛБ ЛБ 
8471.923 ласерски печатачи, единици за цртање (плотери), за 

снимање на филм или за фотокопирање 847192505 ЛБ ЛБ 
8471.924 видео-дисплеи, еднобојни 847192402 ЛБ Кв 
8471.925 видео-дисплеи, повеќебојни и врз база на течни криста-

ли 847192518 ЛБ ЛБ 
8471.926 комплетни електронски тастатури: 
8471.9261 со подвижни тастатури 847192615 ЛБ Кв 
8471.9269 други 847192690 ЛБ ЛБ 
8471.927 читачи на документи, ознаки и уреди за внесување на 

податоци од цртежи 847192704 ЛБ ЛБ 
8471.929 други 847192909 ЛБ ЛБ"; 

87) во тар. ознака 8471.99 во колоната 3 на крајот од наименувањето се додаваат две точки, а се бришат под-
атоците во кол. 6 и 7. ' 

По тар. ознака 8471.99 се додаваат три нови тарифни става, кои гласат: 
„8471.991 додатни единици за поврзување на сметачи и перифер-

ни уреди 847199105 ЛБ Кв 
8471.992 контролни уреди и адаптери 847199202 ЛБ Кв 
8471.999 други 847199903 ЛБ ЛБ"; 

88) по тар. ознака 8517.101 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат: 
„8517.102 бродски 851710205 ЛБ ЛБ 
8517.103 индукторски; дигитални со аналогно-днгитална кон-

верзија 851710302 ЛБ ЛБ"; 

89) во тар. ознака 8517.301 во колоната 3 наименувањето се менува и гласи: „ јамски, освен апаратите од 
тар. подброј 8517.302". 

По тар. ознака 8517.301 се додава нов тарифен став, кој гласи: 
„8517.302 автоматски телефонски, телеграфски и уреди за теле-

фонски или телеграфски пренос на податоци 851730206 ЛБ Кв"; 

90) по тар. ознака 8517.821 да се додаде нов тарифен став, кој гласи: 
„8517.822 телефакс-апарати 851782206 ЛБ Кв"; 

91) тар. ознака 8546.10 се менува и гласи: 
„8546.10 - Од стакло: 
8546.101 делови на капасти изолатори 854610104 ЛБ ЛБ 
8546.109 друго 854610902 ЛБ ЛБ"; 

92) по тар. ознака 8601.201 се додава нов тарифен став, кој гласи: 
„8601.202 рударски, за влечење вагони до 5t , 860120208 ЛБ Кв"; 

93) по тар. ознака 8604.001 да се додаде нов тарифен став, кој гласи: 
„8604.002 моторни дресини 860400200 ЛБ Кк"; 

94) по тар. ознака 8605.001 да се додаде нов тарифен став, кој гласи: 
„8605.002 железнички вагони: патнички, поштенски, багажни и 

службени 860500205 ЛБ Кк"; 

95) во тар. ознака 8605.009 во колоната 7 (увоз) кратенката: „КК" се заменува со кратенката: „ЛБ"; 
96) во тар. ознака 8606.911 во колоната 3 наименувањето се менува и гласи: „ за превоз на жива риба, ос-

вен на вагоните од тарифниот подброј 8706.912." 
По тарифната ознака 8606.911 се додаваат два нови тарифни става, кој гласат: 

"8606.912 со фиксен покрив 860691205 ЛБ Кк 
8606.913 со подвижен покрив 860691302 ЛБ Кк"; 

97) по тар. ознака 8606.921 се додава нов тарифен став, кој гласи: 4 

„8606.922 за јавен сообраќај 860692201 ЛБ Кк"; 

98) по тар. ознака 8606.991 да се додаде нов тарифен став, кој гласи: 
„8606.992 плато вагони, вклучувајќи ги оние со впуштена плат-

форма 860699206 ЛБ К к“; 

99) во тар. број 87.01 во колоната 3 наименувањето се менува и гласи:' 
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„Трактори, друмски влекачи за полуприколки и други влечни возила (освен оние од тар. бр. 87.09):"; 
100) во тар. ознака 8701.10 во колоната 3 наименувањето се менува и гласи: „- Трактори и други влечни вози-

ла, еднооскени:". 
По тар. ознака 8701.10 се додаваат два нови тар. става, кои гласат: 

„8701.101 до 10 KW 870110103 ЛБ Кк 
8701.102 над 10 KW 870110200 ЛБ ЛБ"; 

101) тар. ставови што произлегуваат од раслченувањето на тарифната ознака 8701.20, се менуваат и гласат: 
„8701.201 составени, до 300 KW 870120109 ЛБ Кк 
8701.202 составени, над 300 KW 870120206 ЛБ ЛБ 
8701.203 во прв степен на раздвоеност 870120303 ЛБ Кк 
8701.209 во втор степен на раздвоеност 870120907 ЛБ ЛБ"; 

102) тар. ознаки 8701.902 и 8701.903, нивните наименувања во колоната 3 и податоците во кол 5,6 и 7 се бри-
шат. 

103) по тар. ознака 8701.901 се додаваат тарифните ставови кои гласат: 
„8701.902 земјоделски над 50 до 110 kW 870190204 ЛБ Кк 
8701.903 земјоделски над 110 kW 870190301 ЛБ Кк 
8701.904 шумски трактори 870190409 Ј1Б Кк 
8701.905 трактори за влеча на авиони 870190506 ЛБ Кк"; 

104) во тар. ознака 8704.222 во колоната 3 наименувањето се менува и гласи: 
„ ладилници и возила со изолација, вклучувајќи ги и воз-

илата за снабдување на авиони со храна“. 

105) во тар. бр. 87.09 во колоната 3 во наименувањето, во седмиот ред, зборот: „трактори“ во заградата се за-
менува со зборовите: „на оние“. 

106) во колоната 7 кратенката: „KB" се заменува со кратенката: „ЛБ". Во тар. ознаките: 5112.11, 5112.19, 
5112.20, 5112.30 и 5112.90.5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19, 5208.21, 5208.22, 5208.23, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.33, 
5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.43, 5208.49, 5208.51, 5208.52, 5208.53, 5208.59, 5209.11, 5209.12, 5209.19, 5209.21, 5209.22, 
5209.29, 5209.31, 5209.32, 5209.39, 5209.41, 5209.43, 5209.49, 5209.51, 5209.52, 5209.59, 5515.11, 5515.12, 5515.13, 5515.19, 
5515.21, 5515.22, 5515.29, 5515.91, 5515.92, 5515.99, 5802.11, 5802.19, 5802.20, 580230, 7322.11, 8203.101, 8207.601, 8207.702, 
8207.706, 5209.42, 8208.10, 8517.309, 8517.81, 

107) во колоната 7 кратенката: „КК" се заменува со кратенката: „ЛБ". Во тар. ознаките: 6908.10, 6908.90, 
8482.101, 8482.102,8482.103, 8482.109, 8482.201, 8482.202, 8482.203 и 8482.209; 

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

Е. п. бр. 532 
14 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

847. 
Врз основа на член 27 став 2 точка 3 и став 4 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 
40/89), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИДОВИТЕ И КОЛИЧЕСТВОТО 
НА ПРЕДМЕТИ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌА-

ЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Се утврдуваат предметите што се ослободени од 

плаќање на царина врз основа на член 27 став 2 точка 3 од 
Царинскиот закон, и тоа: 
Тари-
ф^н-
број 

Тарифна 
ознака 

НАИМЕНУВАЊЕ Количес-тво 

I 2 3 4 

84.30 Други машини за рамнење, 
стругање, копање, набивање, ва-
дење или дупчење земја, мине-

рали или руди; макари и маши-
ни за вадење шипови; снежни 
плугови и дувалки за снег: 

8430.6 - Други машини, несамоодни: 
8430.69 - -други: 

Ех. 
Машини за копање на гробови, 1 парче 
со лафет 

85.21 Апарати за снимање и репро-
дукција на слика: 

8521.10 -Со магнетна лента 
Ех. 
Професионален видео-р1ауег со 1 парче 
прибор 

85.26 Радари, помошни уреди за ра-
дионавигации и уреди за радио-
далечинско управување: 

8526.10 -Радари ' 
Ех. 
Радарски направи за одбрана 1 парче 
против град 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 528 
14 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

848. 
Врз основа на член 127 став 2 од Законот за воените 

судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77 и 13/82), сојуз-
ниот секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ МА ЛИСТА НА АРБИТРИ НА ВОЕ-
НАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 
За арбитри на Воената стопанска арбитража при Со-

јузниот секретаријат за народна одбрана се именуваат: 
1. Ѓорѓе Илиќ, дипломиран правник, полковник во 

пензија, Белград, кој истовремено се определува и за заме-
ник на претседателот на Воената стопанска арбитража; 

2. Душан Боснљчиќ, дипломиран правник, полковник 
во пензија, Белград, кој истовремено се определува и за за-
меник на претседателот на Воената стопанска арбитража; 

3. Живан Чолиќ, дипломиран инженер по машинство, 
полковник, Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

4. м-р Љубан Дацијар, дипломиран правник, полков-
ник, Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

5. д-р Момир Драгашевиќ, дипломиран правник, про-
фесор на Правниот факултет во Титоград; 

6. д-р Новица Ѓорѓевиќ, дипломиран инженер по бро-
доградба, полковник, Сојузен секретаријат за народна од-
брана; 

7. д-р Радомир Ѓуровиќ, дипломиран правник, профе-
сор на Правниот факултет во Белград; 

8. м-р Миленко Гиунио, дипломиран правник, по-
мошник на главниот директор на Работната организација 
„Југоминерал", Загреб; 

9. Сокол Ивановски, заменик на генералниот дирек-
тор на Работната организација „Житомакедонија", Скоп-
ј е 

10. Горѓе Јанчиќ, дипломиран инженер по архитекту-
ра, Сојузна дирекција за промет и резерви на производи 
со посебна намена, Белград; 

11. Влајко Јефтовиќ, дипломиран правник, мајор, Со-
јузен секретаријат за народна одбрана; 

12. Назми Јунику, дипломиран правник, Стопанска 
комора на Косово, Приштина; 

13. Душан Калембер, дипломиран правник, потпрет-
седател на Работоводниот одбор на Работната организа-
ција „Енергокомерц", Сараево; 

14. Анкица Кујунциќ, дипломиран правник, Работна 
организација „Север“, Суботица; 

15. Никола Курузар, дипломиран инженер по машин-
ство, полковник, Сојузен секретаријат за народна одбра-
на; / 

16. Мирко Лалиќ дипломиран инженер по машин-
ство, потполковник, Сојузен секретаријат за народна од-
брана; 

17. д-р Богдан Лоза, дипломиран правник, професор 
на Правниот факултет во Сараево; 

18. Иван Марчец, дипломиран економист, полковник, 
Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

19. Вељко Марковиќ, дипломиран инженер по ма-
шинство, директор на Фабриката за отковки во Комбина-
тот за алуминиум, Титоград; 

20. Здравко Милованови^ дипломиран економист, 
потполковник, Сојузна дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, Белград; 

21. Живомир Милутиновиќ, дипломиран инженер по 
машинство, потпретседател на Работоводниот одбор на 
Металургискиот комбинат „Смедерево", Смедерево; 

22. м-р Богољуб Мирковиќ, дипломиран економист, 
потполковник, Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

23. Слободан Муцунски, заменик на генералниот ди-
ректор на Фабриката „Комуна“, Скопје; 

24. Стојан Новаковиќ, дипломиран правник, полков-
ник во пензија, Белград; 

25. Станиша Периќ, дипломиран правник, потпол-
ковник, Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

26. д-р Мирко Перуновиќ, дипломиран правник, про-
фесор на Правниот факултет во Приштина; 

27. м-р Милан Савиќ, дипломиран економист, по-
лковник, Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

28. Илија Сладаковиќ, дипломиран инженер по ма-
шинство, потполковник, Сојузен секретаријат за народна 
одбрана; 

29. Витомир Соколовиќ, дипломиран правник, по-
лковник, Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

30. д-р Франци Старе, дипломиран правник, Стопан-
ска комора на Словенија, Љубљана; 

31. Иван Стоименов, дипломиран економист, потпол-
ковник, Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

32. Антун Топчиќ, дипломиран инженер по машин-
ство, Сложена организација на здружен труд „Ѓуро Ѓако-
виќ“, Славонски Брод; 

33. Љубиша Тошиќ, дипломиран инженер по машин-
ство, директор на Сложената организација на здружен 
труд „Слобода“, Чачак; 

34. Драган Тозо, дипломиран инженер по машинство, 
„Југотурбина", Карловац; 

35. Милош Трифковиќ, дипломиран економист, про-
фесор на Економскиот факултет во Сараево; 

36. Ѓура Утешни, дипломиран правник, Сложена ор-
ганизација на здружен труд „Утва", Работна организација 
Фабрика за авиони, Панчево; 

37. Светомир Живковиќ, дипломиран инженер по 
електроника, полковник, Сојузен секретаријат за народна 
одбрана. 

Бр. 65 
12 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 
генерал-полковник, 

Велико Кадиевиќ, с. р. 

849. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82,7/84,25/85,38/86,28/88 и 40/ЈЅ9), а во врска со точ-
ка 1 а од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на стапката на царина, односно при оп-
ределувањето на стапката на царина „слободно“ на увозот 
на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87 и 21/89), 
сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОЗОТ НА ОПРЕМА КАКО ВЛОГ НА СТРАНСКО 

ЛИЦЕ НА КОЈА НЕ СЕ ПЛАЌА ЦАРИНА 

1. На опремата што се увезува по основ на влог на 
странско лице не се плаќа царина под следните утврдени 
услови: 

1) вложувањето на странското лице да е на повеќе од 
5 години; 

2) најмалку 45% од производството да е насочено во 
извоз на конвертибилното подрачје; 

3) влогот на странското лице да изнесува најмалку 
20%. 
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2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се 
увезува врз основа на потврда на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на економските односи со стран-
ство дека се исполнети условите од точка 1 на ова реше-
ние и врз основа на спецификација на опремата според 
тар. броеви и тар. ознаки на Царинската тарифа на која 
согласност дава тој орган. 

3. Сојузната управа за царини, согласно со став 4 на 
член 49 од Царинскиот закон, води евиденција за увозот 
на опрема од точка 1 на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-10128/1 
9 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 
за конечно утврдување на височината на постојаното ме-
сечно парично примање за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите шест месеци 1989 
година во однос на 1988 година за 311,3% и од 1 јануари 
1989 година изнесува 2,061.000 динари. 

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

5/1 Бр. 1945/89 
4 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с.р. 

850. 
N Врз основа на член 95 од Законот за Службата на оп-

штественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88), сојузниот секре-
тар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УП-
ЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛН-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА 
ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИ-
ЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИ-
ХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КО-

РИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 

на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 
19/88, 56/88, 76/88 и 45/89) во точка 58 став 3 зборовите: 
на 7,14,22,28 и последниот ден во месецот“ се заменуваат 
со зборовите: „секој работен ден“. 

Став 5 се брише. 
2. Во точка 59 став 1 зборовите: „во роковите опреде-

лени со точка 58 став 5 од оваа наредба“ се бришат. 
3. Точ. 60 и 61 се бришат. 
4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6-9309/2 
П септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

851. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-

852. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81,41/83, 75/85 и 
44/89), сојузниот секретар за труд здравство, боречки пра-
шања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИН-
ВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИ-
ДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРА-
НА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЌДСКИОТ ДОДА-

ТОК ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, семејната инвалиднина и зголемената семејна инва-
лиднина, додатокот за нега и помош од страна на друго 
лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со Наредбата 
за конечно утврдување на месечните парични износи на 
личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголеме-
ната семејна инвалиднина, додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1988 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува-
ат според порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите шест месеци 1989 година во однос на 1988 година 
за 311,3% и од 1 јануари 1989 година изнесува: 

1) личната инвалиднина 
Група Динари 
I 2,955.400 
И 2.141.8(H) 
II I 1.620.400 
I V ' 1.196.600 
V 852.000 
V I 528.100 
VI I „ 357.300 
VII I 172.300 
I X 128.600 
X 86.900 

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна ин-
валиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци) - 192.400 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина кој тоа право го остварува како 
член на семејството на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 384.800 

- зголемената семејна инвалиднина 
(член 39 од Законот за основните пра-
ва на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци) 1.026.100 
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3) додатокот за нега и помош од страна на друго ли-
це: 
- за прв степен т- 2.533.600 
- за втор степен 1.949.100 
- за трет степен 1.364.500 

. 4) ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 855.000 
- за втор степен 652.500 
- за трет степен : 420.300 
- за четврти степен 203.300 

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

Бр. 1944 
5 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с.р. 

853. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“ бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за Определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголе-
мува според порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите шест месеци во 1989 година во однос на 1988 годи-
на за 311,3% и од 1 јануари 1989 година изнесува 2,061.000 
динари. 

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

5/1 Бр. 1946/89 
4 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с.р. 

854. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и на член 25 став 6 од Законот за ос-
новните, права на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА 
I. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-

новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно 
утврдување на височината на основот за определување на 
постојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
шест месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 
311,3% и од 1 јануари 1989 година изнесува 2,061.000 дина-
ри. 

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

05/1 Бр. 1947/89 
4 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с.р. 

855. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/77, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81,68/81,25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика издава 

) 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ ПЕНЗИЈАТА И ДО-

ДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ВО 1989 ГОДИНА 
1. Највисокиот износ до кој во 1989 година можат да 

се определат пензијата и додатокот кон пензијата во смис-
ла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941", член 10а став 3 
од Законот за основните права на лицата одликувани со 
Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
- се утврдува во височина од 19.276.620 динара. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објвува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 442/89 
12 септември 1979 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Ганиќ, с. р. 

856. 
Врз основа на член 81 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба 
со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки праша-
ња и социјална политика и по прибавеното мислење од 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и Сојузниот секре-
таријат за трговија, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО, ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

КАФЕ И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
; Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-
лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат кафето, производите од кафе и сурогатите на кафе (во 
натамошниот текст: производите) и минималните услови 
за обезбедување и зачувување на квалитетот на тие произ-
води. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и во прометот на про-
изводите. 

Член 2 
За група на сродни производи за кои со овој правил-

ник не се пропишани услови во поглед на квалитетот и 
обезбедувањето и зачувувањето на квалитетот, сообразно 
важат условите пропишани со овој правилник. 

За производите од став 1 на ОВОЈ член, како и за про-
изводите за кои тоа е предвидено со овој правилник, про-
изводителот е должен да донесе производителска специ-
фикација пред почетокот на производството на тие произ-
води. 

Производителската спецификација, покрај податоци-
те н“аведени во член 4 на овој правилник, мора да содржи 
краток опис на технолошката постапка на производството 
на односниот производ, податоци за видот и количеството 
на употребените суровини во однос на нето количеството 
на производите, како и извештај за извршеното испитува-
ње на органолептичките, физичките и хемиските каракте-
ристики на производите. 

Во евиденцијата за донесените производителскн спе-
цификации за производите од став 1 на овој член, произво-
дителот ги внесува следните податоци: 

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

ако производот го има; 
3) датумот на донесувањето на производителската 

спецификација; 
4) датумот и наодот за извршеното органолептичко, 

физичко и хемиско испитување; 
5) за основните суровини на производот и нивните 

количества изразени во мерни единици или во проценти 
во однос на нето - количеството на производот; 

6) групата на која производот и припаѓа според од-
редбите од овој правилник. 

Член 3 
Производите се пуштаат во промет во оригинално 

пакување, освен ако за одделни производи со овој правил-
ник не е пропишано поинаку. 

Член 4 
Ако за одделни производи со овој правилник не е 

пропишано поинаку, сите производи што се пуштаат во 
промет во оригинално пакување мораат на вреќата, об-
вивката, садот или на етикетата да имаат декларација која 
содржи: 

1) назив на производот и негово трговско име, ако 
производот го има; 

2) фирма односно назив и седиште на производите-
лот; 

3) датум на производството и рок на употреба на 
производот или податокот „употребливо до“ (месец и го-
дина); 

4) нето-количество (маса или волумен) на произво-
дот; 

5) група на употребени адитиви, ако тоа со овој пра-
вилник не е пропишано поинаку; 

6) основни компоненти на производот според опаѓач-
киот редослед на употребените количества, ако тоа со овој 
правилник не е пропишано поинаку; 

7) други податоци од интерес за потрошувачите, ако 
тоа за одделни производи е определено со ОВОЈ правилник. 

Декларацијата мора да биде лесно забележлива, јасна 
и читлива. 

Височината на буквите со кои е отпечатен називот на 
производот мора да биде иста, со тоа што да не може да 
биде помала од 3 mm. Големината на буквите за трговски-
от назив на производот и за фирмата односно за називот и 
седиштето на производителот не се ограничува. Упатство-
то за употребата на производот, за начинот на чувањето и 
сл., мора да биде издвоено од другиот текст на деклараци-
јата. 

Член 5 
Ако производителот не ги пакува производите, дек-

ларацијата мора, покрај податоците од член 4 став 1 (ос-
вен точка 2 од овој правилник), да содржи и фирма однос-
но назив и седиште на организацијата на здружен труд 
што го запакувала производот. 

Член 6 
Ако нето-масата на производот што се пушта во про-

мет на преминува 25 g, декларацијата мора да содржи: на-
зив на производот, фирма односно назив и седиште на 
производителот или фирма односно назив на организаци-
јата на здружен труд што го запакувала производот, нето-
-маса, датум на производството и рок на употреба, или 
податокот „употребливо до“. 

Член 7 
Ако содржината на одделно пакување е декларирана 

во единици на маса, дозволените отстапувања од номи-
налната маса за поединечно пакување се дадени во табела 
1. 

Табела Т 

Декларирана но- Граница на дозволената грешка Средна вредност на 
мнвална маса стварната грешка за мос-

тра од 10 поединечни 

ДО 

ДО 

од 101 до 
од 201 до 
од 501 до 
од 1 до 
001 

25 g ± 10% од 4,0 % 
декларираната но-
минална маса 

100 g ± 5 % од 2,0% 
декларирана номи-
нална маса 
200 g ± 4,5 g 1,8 g 
500 g ± 10,0 g 4,0 g 

1 ООО g ± 20,0 g 8,0 g 
5 000 g ± 30,0 g 12,0 g 

Средната вредност на стварната грешка за мостра од 
10 (десет) поединечни пакувања мора да биде помала или 
еднаква на 4Q % од границата на дозволената грешка за 
номиналната маса наведена во табела 1 од овој член. 

Член 8 
Ако содржината на поединечно пакување е деклари-

рана во единици на волумен, дозволените отстапувања од 
номиналниот волумен при температура од 20 ± 10С за 
поединечни пакувања се дадени во следната табела.: 

Табела 2 

Деклариран номинален во- Граница на дозволената 
лумен грешка 
од 0,02 1 до 0,1 1 ± 4 ml 
од 0,1 1 ho 0,2 1 ± 4 % од декларираниот но-

минален волумен 
од 0,2 1 до 0,41 ± 8 ml 
од 0,4 1 до 1,0 1 ± 2% од декларираниот но-

минален волумен 
од 1,0 1 до 2,1 1 ± 20 ml 
над 2.0 1 ± 1% од декларираниот но-

минален волумен 
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Средната вредност на стварната грешка за мостра од 
десет поединечни пакувања мора да биде помала или ед-
нака на 40 % од границата на дозволената грешка за номи-
налниот волумен наведен во табела 2 од овој член. 

Член 9 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, за-

брането е бојосување, залажување и ароматизирани на 
производите, конзервирање на производите со хемиски 
средства и зрачење со Јонизирачки или со ултравиолетни 
зраци, како и додавање на други хемиски средства на про-
изводите. 

Член 10 
Производите мораат во производството и прометот 

да се складираат, транспортираат и чуваат на начин со кој 
се обезбедува зачувување на нивниот квалитет до момен-
тот на потрошувачката. 

Член И 
Наведените термини, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: ' 

1) Сурово кафе: исушени семки (зрна на кафе) од 
култивар од родот на Coffea, добие-
ни со соодветна технолошка постап-
ка од плодот на кафе, со отстранува-
ње на мезокарпот, ендокарпот и, по 
можност целосно или делумно, на 
тегументот (сребреникавата ципа); 

2) Ботанички видови на сурово кафе: 
кафе од ботанички вид на Coffea 
arabica Linnaeus; 
кафе од ботанички вид на Coffea са-
nephora Pierreex Frochner; 
кафе од ботанички вид на Coffea li-
berica Шега; 
кафе од ботанички вид на Coffea de-
weverei De Wild и Durand var. excel-
sa Chevalier; 
хибрид помеѓу видот на Coffea ara-
bica, Coffea canephora Capot и Ake 
Assi; 

3) Типови на сурово кафе: 
миено сурово ка- сурово кафе произведено по мокра 
фе: постапка; 
благо (mild) кафе: сурово кафе арабика произведено по 

мокра постапка; 
сурово кафе произведено по сува по-
стапка; 
сурово кафе произведено по сува по-
стапка од кое сребреннкавата ципа е 
отстранета механички во присуство 
на вода; 
сурово кафе произведено по мокра 
постапка од кое механички е остра-
нета сребреннкавата ципа, што му 
дава cjaj и подобар изглед на зрно-
то; 
сурово кафе добиено од немиено ка-
фе кое било изложено на влажна ат-
мосфера, што предизвикало апсор-
пција на влага, бабрење и промена 
на бојата на зрното во златножолта 
до светлокостенлива; 
сурово кафе од кое е издвоен кофеи-
нот; 
зрно на кафе со незначително сплес-
кана една страна; 

арабика кафе: 

робуста кафе: 

либерика кафе: 

ексцелса кафе: 

арабуста кафе: 

немиено кафе: 

полу миено кафе: 

полирано кафе: 

монсунско кафе: 

4) Сурово декофеи-
низнрано кафе: 
5) Зрна на сурово 
кафе: 
нормално зрно на 
сурово кафе: 
перл-зрно: 

6) Туѓи примеси во 
сурово кафе 

зрно на кафе со речиси тркалезна 
форма како резултат од развитокот 
на само една семка во плодот; 
сите материи од минерално, расти-
телно или животинско потекло, ос-
вен оние што потекнуваат од пло-
дот на кафето, а се распоредуваат 
на следниот начин: 

голем камен: 

среден камен: 

мал камен: 

големо дрвце: 

средно дрвце: 

мало дрвце: 

големо грутче на 
земја: 

средно грутче на 
земја: 

мало грутче на 
земја: 

други туѓи приме-
си: 
7) Отпадни приме-
си на сурово кафе: 

смрдливо зрно: 

мувлосано зрно: 

нагризено делумно 
расипано мувлоса-
но зрно: 
кисело зрно: 

црно зрно: 

полу црно зрно: 

сунѓересто зрно: 

зрно во вид на 
школка (слоновско 
зрно): 
дел од зрно во вид 
на Школка: 

л искршено зрно: 

делче од зрно? 

од инсект оштете-
но зрно: 

со жив инсект зага-
дено зрно: 

камен што се задржува на сито со 
тракалезии отвори со пречник од 
8,00 mm ; 
камен што минува низ сито со трка-
лезни отвори со пречник од 8,00 
mm, а се задржува на сито со трка-
лезни отвори со пречник од 4,75 
mm; 
камен што минува низ сито со трка-
лезни отвори со пречник од 4,75 
mm; 
парче на дрвце со должина од околу 
3,5 cm (обично од 2 до 4 cm); 
парче на дрвце со должина од околу 
1,5 cm (обично од 1 до 2 cm); 
парче на дрвце со должина помала 
од 1 cm; 
оформено грутче од залепени делчи-
ња на земја кое се задржува на сито 
со тркалезни отвори со пречник од 
8,00 mm; 
оформено грутче од залепени делчи-
ња на земја кое минува низ сито со 
тркалезни отвори со пречник од 8,00 
mm, а се задржува на сито со трка-
лезни отвори со пречник од 4,75 
mm; 
грутче кое минува низ сито со трка-
лезни отвори со пречник од 4,75 
mm; 
сите туѓи материи, освен напред на-
ведените. 
сите примеси по потекло од плодот 
на кафе, како и оштетени (дефектни) 
зрна на сурово кафе, и тоа: 
зрно на кафе кое при пресекување 
дава мошне непријатна миризба, 
може да биде со светлокостенлива 
до мрка боја и да има восочен из-
глед; дава напивка со одвратна ми-
ризба и вкус со арома на гнилеж; 
зрно на кафе кое покажува растеж 
на мувла или доказ за напад на мув-
ла однадвор или однатре, што е ви-
дливо со голо око; 
зрно кое покажува знаци на мувла 
во каналот на оштетувањето од ин-
секти; 
зрно на кафе оштетено со прекумер-
на ферментација, чија внатрешност 
има светлокостеилива-црвеникава 
боја и кое на напивката и дава не-
пријатен кисел вкус; 
зрно на кафе чија половина или по-
веќе има црна боја, однадвор или 
однатре; 
зрно на кафе кое помалку од поло-
вина има црна боја, однадвор или 
однатре; 
зрно на кафе чија структура е слич-
на на плута односно чие ткиво може 
да се згмечи и со прстот на раката, 
а главно има белузлава боја; 
меѓусебно сраснати две ли повеќе 
зрна со конкавна форма, како после-
дица на полиембрионизација; 
дел од слоновско зрно со конкавна 
површина; 
дел од зрно на кафе чиј волумен е 
еднаков или поголем од волуменот 
на половина на зрно; 
дел од зрно на кафе чиј волумен е 
помал од волуменот на половина на 
зрно; 
зрно на кафе кое однадвор или од-
внатре е оштетено со напад на ин-
секти; 
зрно на кафе кое содржи еден или 
повеќе живи инсекти во кој и да е 
стадиум На развиток; 
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со умрен инскет 
загадено зрно: 

набрчкано зрно: 

зрно на кафе кое содржи еден или 
повеќе умрени инсекти во кој и да е 
стадиум на развитокот; 
зрно на кафе кое однадвор е на-
брчкано и со помала маса; 

бело зрно со мала зрно на кафе со светлобелузлава бо-
гу стина: ја, со маса и густина значително по-

мала одошто кај здраво зрно; 
незрел о зрно: зрно на кафе кое е недозреано, често 

со набрчкана површина; 
деформирано зр- зрно на кафе чија неправилност на 
но: формата е Јако изразена; 
со пулпер оштете- зрно на кафе кое е оштетено, заразе-
но зрно: но или истружено при лупење, често 

со костенливи или црникави дамки; 
зрно со дамки: зрно на кафе со дамки со нетипична 

зеленикав^ белузлава или жолтени-
кава боја; 

недоволно израсте- зрно на кафе кое минува лиз отвор 
но зрно: на сито со тркалезни отвори со пре-

чник од 4,75 mm; 
сув плод: сув плод на кафе кој ја опфаќа над-

ворешната обвивка (перикарпот) и 
во него едно или повеќе зрна; 

дел од сув плод: дел од сувата надворешна обвивка (од 
перикарпот) на плодот; 

зрно во пергамен- зрно на кафе целосно или делумно за-
тка лушпа: творено во пергаментната лушпа (во 

ендокарпот); 
делче од пергамен-дел од сува семенска пергаментна 
тна лушпа: лушпа; 
сребреникава ци- тенка семенска ципа (тегумент) со 
па: сребреникава до бакарна боја; 
8) Производи од производ добиен со печење на сурово 
кафе, печено кафе кафе; 
мешаница на пече- производ добиен со печење на две и 
но кафе: повеќе видови на сурово кафе; 
декофеинизирано печено кафе од кое е издвоен кофеи-
печено кафе: нот; 
мешаница на пече- мешаница на печено кафе од кое е го-
но декофеинизира- двоен кофеинот; 
но кафе: 
печено мелено ка- производ добиен со мелење на печено 
фе: кафе; 
мешаница на пече- производ добиен со мелење на меша-
но мелено кафе: ница на печено кафе; 
печено мелено де- печено мелено кафе од кое е издвоен 
коефеинизирано кофеинот; 
кафе: 
мешаница на пече- мешаница на печено мелено кафе од 
но мелено декофе- кое е издвоен кофеинот; 
инизирано кафе: 
екстракти на кафе: производи добиени со водена екстрак-

ција на печено кафе; 
течен екстракт на производ добиен од екстракт на пече-
кафе: но кафе со физичка постапка на ек-

стракција; 
течен екстракт на производ добиен од екстракт на пече-
декофеинизирано но деколонизирано кафе со физичка 
кафе: постапка на екстракција; 
инстант кафе: исушен, речиси во вода целосно рас-

творлив производ добиен со соодвет-
ни физички методи исклучиво од пе-
чено кафе; 

инстант декофеи- исушен речиси во вода целосно рас-
низирано кафе творлив производ добиен со соодвет-

ни физички методи исклучиво од пе-
чено декофеинизнрано кафе 

9) Сурогати на ка- производи добиени со печење на соод-
фе (кавовини) ветни растителни пловоди за јадење 

или на делови од растенија што 
служат како замена за кафе или како 
додаток на кафе. 

II. СУРОВО КАФЕ 

Член 12 
Под сурово кафе, во смисла на овој правилник, се 

подарзбираат исушени с^мки (зрна на кафе на култивар од 

родот на Coffea), добиени со соодветна технолошка по-
стапка од плодот на кафе, со отстранување на мезокарпот, 
ендокарпот и, по можност целосно или делумно, на тегу-
ментот (сребреникавата ципа). 

Сурово кафе се пушта во промет под трговското име 
што го носи одделен ботанички вид на кафе според земја-
та на потеклото, подрачјето на одгледувањето и сл., како 
и според карактеристичните својства (Rohusta, Rio, Santos 
i dr.). 

Член 13 
Суровото кафе во зрно, зависно од ботаничкиот вид, 

се увезува како: Arabika, Robusta, Liberika, Ekscelsa i Ara-
busta. 

Суровото кафе од став 1 на овој член, при увозот, 
прометот, како и доставувањето на анализа, мора да го 
придружува документација која ги содржи следните пода-
тоци: 

- назив на кафето (Minas, Santos, Chany, и др.); 
- тип на кафето (миено, неизмиено, монсунско и сл.); 
- земја на потеклото; 
- година на бербата; 
- ознака на лотот и број на вреќите во лотот; 
- количество на отпадни и туѓи примеси, во процен-

ти; 
- количество на вода на 105 0С, во проценти; 
- крупност на зрното (според бројот на ситото); 
- доказ за припадноста кон класата врз основа на 

прописот на земјата извозничка; 
- нето-маса на вреќата на суровото кафе. 
При увозот на сурово кафе, на вреќите мораат да би-

дат истакнати следните податоци: 
- назив на кафето; 
- земја на потеклото; 
- ознака на лотот; 
- нето-маса на вреќата. 

Член 14 
Суровото кафе се пушта во промет како: 
- сурово кафе; 
- сурово деколонизирано кафе. 

Член 15 
Суровото кафе што сепушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да не содржи повеќе од 12% (m/m) вода, односно не 

повеќе од 11% (m/m), за декофеинизрано кафе: 
2) да не содржи повеќе од 5,5% (m/m) вкупен пепел; 
3) да не содржи повеќе од 0,5% (m/m) туѓи примеси; 
4) количеството на отпадни примеси да не преминува 

10% (m/m) кај сите видови кафе, освен кај кафето Робуста 
и неизмиените арабики кај кои тоа количество не смее да 
преминува 15% (m/m); 

5) да не е загадено со инсекти во кој и да е стадиум на 
развитокот; 

6) да не содржи смрдливи зрна; 
7) да не е оштетено (хаварисано) со вода или со мор-

ска вода; 
8) да не содржи туѓа миризба; 
9) да има карактеристична и изедначена крупност, 

форма и боја на зрното за декларираниот вид на кафе; 
10) да дава напивка со карактеристична арома, ми-

ризба и вкус за видот на кафето што е декларирано; 
И) во мостра од 300 g да не содржи повеќе од 140 

вкупно негативни бодови односно не повеќе од 180 нега-
тивни бодови, како што е пропишано во член 16 од овој 
правилник. 

Под сурово кафе оштетено со вода (хаварисано) се 
подразбира кафе чии зрна поради влага набубреле, без 
сјај, со посветла или потемна боја од вообичаената, со не-
пријатна миризба, понекогаш и мувлосани, а кои по пече-
ње даваат напивка со непријатна миризба, вкус и арома. 

Суровото кафе има изедначена крупност на зрната 
ако најмалку 80% (m/m) од зрната заостануваат со просе-
јување низ две последователни сита за кафе во низа. 

Суровото кафе ја има карактеристична форма и ка-
рактеристична боја, ако бојата и формата на зрната му од-
говараат на декларираното кафе. 
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Член 16 f 
Суровото кафе, зависно од вкупниот број на негативни бодови, бројот на присутни црни зрна и од оцената на 

напивката, се распоредува во шест квалитетни класи на следниот начин: 

Табела 1 

Класи Вкупен број на негативни 
бодови во мостра од 300 g 

сурово кафе 

Број на црни зрна во мостра 
од 300 g сурово кафе 

Оцена на напивката 
I 

Арабика, Либери-
ка, Ексцелса, Ара-

буста 

Робуста Арабика, Либери-
ка, Ексцелса, Ара-

буста 

Робуста 

I до 6 до 12 Без црни зрна Без црни зр- Со одлично изразена миризба, вкус, арома и 
на боја 

II 7 до 13 13 до 25 до 5 5 Со мошне добро изразена миризба, вкус, арома 
и боја 

III 14 до 30 25 до 50 до 5 10 Со добро изразена миризба, вкус, арома и боја 
IV 31 до 60 51 до 90 до 10 15 Со задолжително изразена миризба, вкус, аро-

ма и боја 
V 61 до 120 91 до 140 до 10 20 Со задоволително изразена миризба, вкус, аро-

ма и боја 

VI 121 до 140 140 до 180 неограничено неограниче-
но 

Со слабо изразена миризба, вкус, арома и боја 

Оцената на напивката се утврдува според видот на кафето кое е декларирано. 

Ако суровото кафе не ја исполнува која и да е од ос-
новите на класирањето пропишани со овој член, се распо-
редува во пониска класа односно во онаа на која таа осно-
ва и припаѓа, со тоа што таа да не може да биде пониска 
од основата пропишана за шеста класа. 

\ 

Член 17 
Бројот на негативни бодови за поединечни недоста-

тоци, утврдени во член 11 од овој правилник во мостра од 
300 g сурово кафе се определуваат на следниот начин: 

Табела 2 

Недостаток Број на не-
гативни бо-

дови 

едно мувлосано зрно 
едно кисело зрно 
едно нагризено, делумно расипано, мувлоса-
но зрно 
едно црно зрно 
две полуцрни зрна \ 
два суви плода 

две зрна во пергаментна лушпа 
пет зрна во вид на школка 
пет набрчкани зрна 
десет од инсекти оштетени зрна 
пет белузлави зрна со мала густина 
пет незрели зрна 
десет деформирани зрна 

Недостаток Број на не-
гативни бо-

дови 

пет недоволно израстени зрна 1 

десет со пулпер оштетени зрна 1 

пет сунѓерести зрна 1 

пет зрна со дамки 1 

пет искршени зрна 1 
три делчиња на зрно 1 
три делчиња на сува лушпа 1 
пет делови на пергаментна лушпа Р 
едно поголемо дрвце 5 
едно средно дрвце 2 
едно мало дрвце 1 

еден голем камен 5 
еден среден камен 2 
еден мал камен ^ 1 
една голема грутка земја 5 
една средна грутка земја 2 
една мала грутка зема 1 

Вкупниот број на негативни бодови во мостра од 300 
g на сурово кафе се добива со собирање на негативните бо-
дови за поединечни недостатоци, како што е наведено во 
табела 2 од овој член. 

Ако едно исто зрно покажува поголем број недоста-
тоци, му се доделува број на негативни бодови кој му од-
говара на најголемиот недостаток што го содржи. 
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Член ,18 
Под назив на сурово декофеинизирано кафе може да 

се пушта во промет сурово кафе што ги исполнува услови-
те од чл. 15 и 16 на овој правилник, со тоа што количество-
то на кофеин да не преминува о,1% (m/m). 

Во производството на сурово декофеинизирано кафе 
можат да се користат следните помошни средства за ек-
стракција: етилацетат, метилхлорид, дихлоретилен и те-
чен јаглендиоксид. 

Член 19 
Во декларацијата за сурово кафе и сурово декофеини-

зирано кафе, покрај податоците од член 4 на овој правил-
ник, мора да се неоѓа и податок за видот на кафето, земја-
та на потеклото и за класата на која и припаѓа според овој 
правилник. 

Во декларацијата за сурово декофеинизирано кафе 
називот на производот мора да биде „сурово декофеинизи-
рано кафе“, како и податок за максималната содржина на 
кофеин во проценти. 

III. ПРОИЗВОДИ ОД КАФЕ 

Член 20 
Под производи од кафе, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат: печено кафе и екстракти на кафе. 

1. Печено кафе 

Член 21 
Под печено кафе, во смисла на овој правилник, се 

подразбира производ добиен со печење на сурово кафе 
според соодветна технолошка постапка, до степен на пече-
ње кој на производот му обезбедува карактеристична боја, 
миризба, вкус и арома. 

Член 22 
Печеното кафе може да се пушта во промет како: 
1) печено кафе; 
2) мешаница на печено кафе; 
3) декофеинизиранао печено кафе; 
4) мешаница на печено декофеинизирано кафе; 
5) печено мелено кафе; 
6) мешаница на печено мелено кафе; 
7) печено мелено декофеинизирано кафе; 
8) мешаница на печено мелено декофеинизирано ка-

фе. 
Член 23 

Печеното кафе што се пушта во промет мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 5% (m/m) вода; 
2) да не содржи повеќе од 6% (m/m) вкупен пепел; 
3) количеството на вкупните туѓи примеси да не пре-

минува 0,1% (m/m); 
4) да не содржи повеќе од 2% (m/m) препечени (јагле-

нисани)зрна; 
5) да содржи најмалку 22% (m/m) материи растворли-

ви во вода (екстрактивни материи); 
6) да не е мувлосано, кисело, со непријатна миризба, 

вкус и арома; 
7) да не дава напивка со непријатен вкус, миризба и 

арома. 
Ако со овој правилник не е определено поинаку, од-

редбите од овој член се однесуваат и на производите од 
кафе од член 22 на овој правилник. 

Член 24 
Под назив мешаница на печено кафе може да се пуш-

та во промет мешаница на кафе добиена со печење на два 
и повеќе видови сурово кафе чиј квалитет е определен со 
овој правилник, без какви и да се други податоци. 

Мешаница на печено кафе може да носи назив според 
видот на суровото кафе кој процентуално најмногу е за-
стапен во мешаницата, со тоа што тој процент не смее да 
биде помал од една третина. 

Одредбите од член 23 на овој правилник се однесува-
ат и на мешаница на печено мелено кафе, како и на меша-
ница на печено мелено декофеинизирано кафе. 

' Член 25 
Под назив декофеинизирано печено кафе во промет 

може да се пушта печено кафе во зрно што не содржи по-
веќе од 0,1% кофеин. 

Деколонизирано печено кафе не смее да содржи по-
веќе од 15 mg/kg средства за екстракција на кофеинот, ка-
ко ни други примеси што потекнуваат од постапката за 
преработка на кафе во кафе без кофеин. 

Декофеинизирано печено кафе мора да ги исполнува 
одредбите од член 23 на овој правилник, со тоа што коли-
чеството на материите растворливи во вода (ексграктивни 
материи) мора да изнесува најмалку 20% (m/m). 

Одредбите од став 3 на овој член се однесуваат и на 
мешаница на печено декофеинизнрано кафе, печено меле-
но декофеинизирано кафе и мешаница на печено мелено 
декофеинизирано кафе. 

Под назив печено мелено кафе во промет може да се 
пушта производ добиен со мелење (со ситнење) на печено 
кафе во зрно До големина на честици ге која не смее да пре-
минува 0,8 mm, со тоа што количеството на сомеленото 
кафе што минува низ сито со големина на отворите од 0,4 
mm да изнесува најмалку 70% (m/m). 

Одредбите од овој член се однесуваат и на мешаница 
на печено мелено кафе, печено мелено декофеинизирано 
кафе и на мешаница на печено мелено деколонизирано 
кафе. 

Член 27 
За производство на мешаница на печено кафе, меша-

ница на печено декофеинизирано кафе, мешаница на пече-
но мелено кафе, како и мешаница на печено мелено деко-
феинизирано кафе производителот задолжително донесу-
ва производителска спецификација. 

Декларацијата за печено кафе од член 22 на овој пра-
вилник мора да ги содржи податоците од член 4 на овој 
правилник, освен податоците за точ. 5 и 6, со тоа што во 
декларацијата за печено декофеинизирано кафе, мешаница 
на печено декофеинизирано кафе, печено мелено декофеи-
низирано кафе и ме?шаница на печено мелено декофеини-
зирано кафе мора да биде наведен и податок за максимал-
ното количество на кофеин. 

2. Екстракт на кафе 

Член 28 
Под ексгракти на кафе, во смисла на овој правилник, 

се подразбират производите добиени со водена екстракци-
ја на печено кафе по соодветна технолошка постапка, а се 
пуштаат во промет како: 

1) течен екстракт на кафе; 
2) течен екстракт на деколонизирано кафе; 
3) инстант кафе (екстракт на кафе во прав, агломери-

зиран екстракт на кафе и лнофилизиран екстракт на кафе); 
4) инстант деколонизирано кафе (екстракт на деко-

феинизирано кафе во прав, агломеризиран екстракт на де-
кофеинизирано кафе и лиофилизиран екстракт на декофеи-
низирано кафе). 

Член 29 
Под течен екстракт на кафе и течен екстракт на деко-

феинизирано кафе, во смисла на овој правилник, се под-
разбира производ добиен од екстракт на печено кафе по 
физичка постапка на екстракција, со користење на вода 
што се воведува како единствено средство што по потекло 
не е од кафе. 

Инстант кафе и инстант декофеинизирано кафе, во 
смисла на овој правилник, е исушен, во вода речиси целос-
но растворлив производ, добиен исклучиво од печено кафе 
и од печено декофеинизирано кафе по физички методи, со 
користење на вода што се воведува како единствено сред-
ство што по потекло lie е од кафе. 
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Зависно од начинот на добивањето, инстант кафе 
може да се пушта во промет како: екстракт на кафе во 
прав, агломеризиран екстракт на кафе и лнофилизиран ек-
стракт на кафе. 

Зависно од содржината на кофеинот и од начинот на 
добивањето, инстант декофеинизирано кафе може да се 
пушта во промет како: екстракт на декофеинизирано кафе 
во прав, агломеризиран екстракт на декофеинизирано ка-
фе и лиофилизиран екстракт на декофеинизирано кафе. 

Екстракт ца кафе во прав и екстракт на декофеинизи-
рано кафе во прав, во смисла на овој правилник, е речиси 
целосно растворлив производ од кафе добиен по постапка 
со која течен екстракт на кафе се распрскува во топла ат-
мосфера и се претвора во исушени честици со испарување 
на водата. 

Агломеризиран екстракт на кафе и агломеризиран ек-
стракт на декофеинизирано кафе, во смисла на овој пра-
вилник, е речиси целосно растворлив производ од кафе до-
биен по постапка при Koja исушените честици меѓусебно 
се спојуваат формирајќи поголеми гранули. 

Лиофилизиран екстракт на кафе и лиофилизиран ек-
стракт на деколонизирано кафе, во смисла на оврј пра-
вилник, е речиси целосно растворлив производ од кафе до-
биен со сушење по постапка со која екстракт на кафе во 
течна состојба се замрзнува и мразот се издвојува со суб-
лимација. 

Член 30 
За производите од член 28 точ. 1 до 4 на овој правил-

ник се користи исклучиво печено кафе кое по квалитетот 
им одговара на условите од член 23 на овој правилник, ка-
ко и искршени зрна кои по печењето добиваат органолеп-
тички својства на печено кафе. 

Член 31 
Производите од член 28 точ. 3 и 4 на овој правилник 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) нивната растворливост во вода да е најмалку 99,9% 

(m/m); 
2) количеството на вода да не е поголемо од 6%; 
3) да не се мувлосани, со кисел или непријатен вкус, 

миризба и арома; 
4) да не даваат напивка со непријатен вкус, миризба и 

арома; 
5) да не содржат никакви додатни состојки, ако тоа не 

, е со овој правилник пропишано поинаку. 
Се дозволува производство и нѕЅ екстракти на декофе-

инизирано кафе, со тоа што тие да не содржат повеќе од 
0,3% кофеин во сувата материја на екстрактот. 

Член 32 
За производство на течен екстракт на кафе и на течен 

декофеинизиран екстракт на кафе, производителот е 
должен да донесе производителска спецификација пред 
почетокот на производството. 

Член 33 
Декларацијата за производите од член 28 на овој пра-

вилник мора, покрај податоците од член 4 на овој правил-
ник, да содржи и упатство за подготовка на напивката од 
тоа кафе. 

Во декларацијата за течен екстракт на декофеиннзи-
рано кафе и за инстант декофеинизирано кафе мора да би-
де наведен и податокот за најголемото количество на ко-
скин, изразен во проценти. 

Член 34 
Се дозволува производство на заблажен инстант за 

напивка од кафе добиен со мешање на течен екстракт на 
кафе или на течен екстракт на декофеинизирано кафе од-
носно на инстант деколонизирано кафе или на инстант 
декофеинизирано кафе со шеќер (сахароза) односно со ше-
ќери, така што производите да содржат најмалку 12% ек-
стракт на кафе и најмногу 75% шеќер, сметано на вкупната 
сува материја. 

Производите од став 1 на овој член можат да се ме-
шаат со шеќер во таков однос што по растворањето на ме-
шаницата да се добие нормално заблажена напивка од ка-
фѕ-

Член 35 
За производство на производите од член 34 на овој 

правилник, производителот е должен да донесе произво-
дителска спецификација. 

Член 36 
Во декларацијата за заблажен инстант за кафена на-

пивка, покрај податоците од член 4 на овој правилник, мо-
ра да биде истакнат податокот за содржината на екстрак-
тот на кафе, како и на употребениот шеќер или на друг 
заблажувач, означен во проценти. 

IV. СУРОГАТИ НА КАФЕ (КАВОВИНИ) 

Член 37 
Под сурогати на кафе, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат печени плодови и печени делови на расте-
нија за јадење богати со скроб и шеќери кои проварени 
или растворени во вода даваат напивка која се користи ка-
ко замена за кафе или како додаток на кафе. 

Како основни суровини за производство на сурогати 
на кафе можат да се употребуваат: јачмен, 'рж, пченица, 
јачмен слад и слад од други жита, цикориино корење, 
смоква, рогачка, слануток (наут), други плодови за јадење 
богати со скроб или шеќер, како и соја. 

Како помошни суровини за производство на сурога-
ти на кафе можат да се користат ^екстрахирани резанки 
на шеќерна репа, желад, грашок, сушено овошје, граорица 
и сирак, и тоа најмногу до 20% од вкупното количество на 
употребените основни суровини. 

На сурогатите на кафе можат да им се додаваат: пе-
чен шеќер, скробен сируп и скробен шеќер, меласа со нај-
многу 50% шеќер, растителни масла за јадење, кофеин и 
кафе. 

За ароматизирани на сурогатите на кафе и на произ-
водите од сурогати на кафе можат да се користат природ-
ни и природно идентични ароми на кафе, какао, ванила, 
цимет и кардамом. 

Член 38 
Како сурогат на кафе под назив сладна кавовина, без 

друга поблиска ознака, во промет може да се пушта само 
печен јачмен слад. Опадна кавовина произведена од други 
видови простени жита, може да се пушта во промет само 
под називот на житото што го содржи (држена сладна ка-
вовина и сл.). 

Член 39 
Како сурогат на кафе под назив цикорија во промет 

може да се пушта само кавовина произведена исклучиво 
од корења на цикорија. 

Член 40 
Сурогатите на кафе што се пуштаат во промет мора-

ат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да имаат светломрка до темномрка боја, а напиена-

та направена со нивно варење или растворање во вода мо-
ра да има вкус и миризба својствена на сурогатот на кафе; 

2) произведени од проретени жита да содржат нај-
малку 35% екстракт растворлив во вода, произведени од 
соја - најмалку 20%, а други сурогати - најмалку 40% на 
тој екстракт, без додаден шеќер; 

3) да не се препечени односно јагленисани; 
4) да не даваат напивка која е кисела, блуткава или со 

непријатна миризба и вкус; 
5) да не се произведени од заразени суровини, од су-

ровини што не се во максимална можна мера исчистени 
од уродица и минерални примеси, како и од безвредни су-
ровини (превриено комнње, троп, екстрахирани резанки 
на шеќерна репа и сл.); 

6) да не се произведени со користење на минерални 
растенија; 

7) суровините од кои сладиите кавовини се произве-
дуваат да мораат да содржат најмалку 70% прортени зрна 
со 'ртулец развиен најмалку до половината на зрното; 
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8) количеството i а вода, пепел и песок за одделни ви-
дови сурогати на кафе да не е поголема од вредностите да-
дени во следната табела: 

Табела 3 

Вид на сурогат Вода Пепел Песок 
% 

сурогати од жита 10 4 
сурогати од простени 
жита 12 4 
сурогати од сушено овош-
је 15 6 
цикорија 15 8 
сурогати од слануток (на-
ут или грашок) 10 6 
сурогати од желад 10 6 
сурогати од соја 7 7 

2,5 
1 

1 
1 

Член 41 
Сурогати на кафе се пуштаат во промет во сомелена 

или несомелена состојба, и тоа само во оригинално паку-

Член 42 
Се дозволува производство на мешаница на повеќе 

сурогати на кафе, која се пушта во промет само во сомеле-
на состојба и под називот: „смеса на сурогати на кафе“, 
под услов да ги исполнува условите од член 40 точ. 1 до 8 
на овој правилник. 

Мешаница на сурогати на кафе може да се аромати-
зира со природна или со природно идентична арома на ка-
фе, какао, ванил а, цимет и кардамом. 

Член 43 
За производство на мешаница на сурогати на кафе 

производителот задолжително донесува производителот 
спецификација. 

Член 44 
Во декларацијата за сурогат на кафе и за мешаница 

на сурогати на кафе, покрај податоците од член 4 на овој 
правилник, мора да биде видно истакнат и податокот за 
содржината на екстрактот изразен во проценти. 

Ако сурогатот на кафе односно мешаницата на суро-
г а т на кафе е ароматнзирана, во декларацијата, покрај 
податоците од член 4 на овој правилник, мора да биде ис-
такнат и тој податок, непосредно под називот на произво-
дот. 

Член 45 
Под екстракт на сурогат на кафе се подразбира про-

извод добиен со водена екстракција од сурогат на кафе. 
За производство на екстракт на сурогат на кафе 

можат да се употребат само сурогати на кафе произведени 
од суровини и од помошни суровини од член 37 сг. 2 и 3 
на овој правилник. 

Под екстракт на сурогат на кафе се подразбира и ек-
стракт добиен од цикорија или од сладка кавовина. 

Член 46 
На екстракт на сурогат на кафе може да му се додаде 

и до 0,6% кофеин, со тоа што количеството на додаде,ниот 
кофеин мора да биде означено во декларацијата. 
Одредбите од член 44 на овој правилник се однесуваат и 
на екстракт на сурогат на кафе. ' . 

Член 47 
Се дозволува производство на екстракт на бело кафе 

' од цикорија, кафе, млеко и шеќер, како и екстракт на суро-
гат за бело кафе од сурогат на кафе, сладна кааовина и 
млеко. 

Суровините од кои се произведува екстракт на бело 
кафе и екстракт на сурогат за бело кафе мораат да им од-
говараат^ условите з“а квалитетот пропишани за^тие су-
ровини. 

Член 48 
Одредбите од член 37 ст. 2 и 3 и член 40 на овој пра-

вилник се однесуваат и на екстракт на бело кафе. 

V. ПРОИЗВОДИ ОД КАФЕ И ОД СУРОГАТИ НА КАФЕ 

Член 49 
Под називот производи од кафе и од сурогат на ка-

фе, во смисла на овој правилник, се подразбираат произ-
води добиени со мешање на печено мелено кафе и на печен 
мелен сурогат на кафе во соодветен однос и без други до-
датоци. 

Според процентуалната застапеност на печено меле-
но кафе и на печен мелен сурогат на кафе, производите од 
став 1 на овој член се произведуваат и пуштаат во промет 
како: 

1) кафе со сурогат; 
2) сурогат со кафе. 

Член 50 
Под називот „кафе со сурогат“ може да се произведу-

ва и пушта во промет мешаница на печено мелено кафе и 
на печен мелен сурогат на кафе, чиј назив на производот е 
„кафе со Н% сурогат“, со тоа што количеството на кафе не 
смее да биде помало од 60% (m/m), сметено на нето-маса-
та на производот. 

Член 51 
Под називот „сурогат со кафе“ може да се произведу-

ва и пушта во промет мешаница на печен мелен сурогат 
на кафе со пчено мелено кафе, чиј назиа на производот е 
„сурогат со Х% кафе“, со тоа што количеството на кафе не 
смее да биде поголемо од 40% (m/m), сметено на нето-ма-
сата на производот. 

Член 52 
За производите од чл. 50 и 51 на овој правилник, про-

изводителот задолжително донесува производителсха спе-
цификација. 

Член 53 
Во декларацијата за производите од чл. 50 и 51 на 

овој правилник, покрај податоците од член 4 на овој пра-
вилник, во називот на производот мора да биде наведен и 
податок за проценту алката застапеност на кафе во произ-
водот, со тоа што да биде иста големината на цифрите 
што го означуваат процентот како и текстот за називот на 
производот. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 54 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите од чљ ЈЗ.до„Ј9 на Пра-
вилникот за квалитетот на кафето и сурогатнте на кафе, 
чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, 
прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските 
производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
13/78, 20/80, 41/80, 45/81 и 52/86). 

Член 55 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

'месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/80 
12 април 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамова^, с. р. 
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857. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по претходно прибавено мислење 
од сојузниот секретар за земјоделство, директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЈАЈЦАТА И ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ЈАЈЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат јајцата и производите од јајца и минималните услови 
за обезбедување и зачувување на нивниот квалитет. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и прометот на јајца и 
на производи од јајца. 

Член 2 
За производите од јајца за кои со овој правилник не 

се пропишани условите во поглед на квалитетот и услови-
те за обезбедување и зачувување, сообразно важат услови-
те пропишани со овој правилник за група сродни произво-
ди. 

За производите од јајца од став 1 на овој член, како и 
за производите за кои е тоа со овој правилник изречно 
пропишано, производителот е должен пред почетокот на 
производството да донесе производителска спецификаци-
ја. Производителската спецификација, освен податоците 
наведени во декларацијата, мора да содржи краток опис 
на технолошката постапка за производство на односниот 
производ, видот и количеството употребени суровини, из-
разено во мерни единици или во проценти, како и извеш-
тај за извршеното испитување на физичките и хемиските 
карактеристики на производите. 

Во евиденцијата за донесените производителски спе-
цификации за производите од јајца од став 1 на овој член, 
производителот внесува: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и трговско име, ако произво-

дот го има; 
3) датум на донесување на производителската специ-

фикација; 
4) датум и наод за извршеното органолептичко, фи-

зичко и хемиско испитување; 
5) датум на почетокот на производството по односна-

та спецификација; 
6) група на која производот и припаѓа. 

Член 3 
Јајцата и производите што се пуштаат во промет мо-

раат да бидат декларирани. 
Ако јајцата и производите од јајца не ги пакува про-

изводителот, декларацијата мора, покрај податоците про-
пишани со овој правилник, да ја содржи и фирмата однос-
но називот и седиштето на организацијата на здружен 
труд која производот го пакувала, како и датумот на паку-
вањето. 

Член 4 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, за-

брането е бојосување на производите од јајца и на јајцата 
и додавање на хемиски средства за конзервирање на тие 
производи. 

Член 5 
Јајцата и производите од јајца што се пуштаат во 

промет мораат да се произведуваат, пакуваат, чуваат и 
транспортираат на начинот со кој се обезбедува нивниот 
квалитет. 

Член 6 
Декларацијата за јајца и за nf ?изводи од јајца што се 

увезуваат, освен податоците пропишани со овој правил-
ник, мора да го содржи и името на земјата на потеклото. 

Член 7 
Јајцата и производите од јајца се произведуваат и 

пуштаат во промет со ознака на видот на пернатата живи-
на од која јајцата се по потекдо. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на КО-
КОШКИНА јајца. 

Член 8 
Наведените поими, во смисла на овој правилник, го 

имаат следното значење: 
1) свежи јајца се јајца што не се миени, дезинфикува-

ни или механички чистени, а се класирани најдоцна три 
дена по производството; 

2) пукнати јајца се јајца со механичко оштетување на 
лушпата (видливо со голо око), но со зачувана јајчева 
мембрана; 

3) туѓи материи се органски супстанции во јајцата, со 
внатрешно или надворешно потекло; 

4) слаба нзвалканосг е површинска извалканост со 
туѓ материјал (остатоци од плева, струганици, прав и сл.) 
која зафаќа повеќе од 7/8 од вкупната површина на луш-
пата. Незначителна извалканост не зафаќа повеќе од 1/16 
од вкупната површина на лушпата; 

5) незначителна извалканост со крв или со измет (фе-
цес) е извалканост со крв или измет, која не зафаќа повеќе 
од 1/6 од вкупната површина на лушпата; 

6) незначително развиен ембрион е ембрион со вкуп-
на површина до 6 mm2; 

7) индекс на формата е однос меѓу широчината (мере-
на на најширокиот дел од јајцето) и должината на јајцето, 
помножено со 100; 

8) термички обработени (варени) јајца се свежи јајца 
варени во лушпа. 

Член 9 
Според квалитетот и начинот на чување, кокошкини-

те јајца во лушпа (во натамошниот текст: јајцата), се пуш-
таат во промет како: 

1) јајца од екстра квалитет; 
2) јајца од прв (I) квалитет; 
3) јајца од втор (И) квалитет; 
4) Јајца од трет (III) квалитет. 

Член 10 
Како јајца од екстра квалитет, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат исклучиво неоплоденнте свежи 
јајца во лушпа што не се миени или механички чистени, а 
се класирани првиот ден од денот на производството. 

Член 11 
Јајцата од екстра квалитет не смеат да бидат оплоде-

ни и мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) лутлата да има нормална форма, да е чиста, не-

оштетена и да не е миена; 
2) височината на воздушната комора на јајцето во 

моментот на пакувањето да е помала од 4 mm и непод-
вижна; 

3) при просветлувањето на јајцето жолчката да се 
гледа како сенка со нејасни контури и при нагло свртува-
ње на јајцето да е неподвижна или незначително под-
вижна; 

4) белката да е бистра и компактна; 
5) да нема туѓи материи; 
6) да нема ембрион; 
7) да нема туѓи миризби; 
8) да се пакувани во оригинално поединечно пакува-

ње; 
9) да имаат маса преку 50 g; 

10) при пуштањето во промет да имаат најмалку 80 
Хоугови единици. 
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Член 12 
Под јајца од прв (I) квалитет, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат свежи јајца во лушпа што не се 
миени или механички чистени, а се класирани или пакува-
ни најдоцна третиот ден од денот на производството. 

Член 13 
Јајцата од прв (I) квалитет мора да ги исполнуваат 

следните услови: 
1) лушпата да има нормална форма, да е чиста, неош-

тетена и да не е миена; 
2) височината на воздушната комора на јајцето во 

моментот на пакувањето да е помала од 6 mm и непод-
вижна; 

3) при просветлувањето на јајцето жолчката да се гле-
да како сенка со нејасни контури и при нагло свртување на 
јајцето да е неподвижна или незначително подвижна; 

4) белката да е бистра и компактна; 
5) ембрионот да не е видно развиен; 
6) да нема туѓи материи; 
7) да нема туѓи миризби; 
8) да се пакувани во поединечни пакувања. 
Се дозволува, најмногу 7% јајца од прв (I) квалитет да 

не ги исполнуваат условите во поглед на квалитетот, со 
тоа што да ги исполнуваат условите за квалитетот пропи-
шани за јајца од втор (II) квалитет. 

Член 14 
Како јајца од втор (II) квалитет, во смисла на овој 

прави лник, се подразбираат неоладени и неконзервирани, 
како и оладени и конзервирани јајца наменети за човечка 
исхрана. 

Член 15 
Јајцата од втор (II) квалитет се пуштаат во промет 

како: 
1) неоладени и неконзервирани јајца од втор (II) ква-

литет; 
2) оладени јајца од втор (И) квалитет; 
3) конзервирани јајца од втор (II) квалитет. 

Член 16 
Јајцата од втор (II) квалитет мораат да ги исполнува-

ат следните усливи: 
1) лушпата да има нормална форма, да е неоштетена, 

евентуално незначително извалкана и незначително де-
формирана. 

2) височината на воздушната комора на јајцето да не 
изнесува повеќе од 9 mm, со тоа што може да биде под-
вижна до половината од должината на јајцето; 

3) жолчката да е видлива, малку сплескана и под-
вижна; 

4) белката да е провидна и компактна; 
5) ембрионот да не е видно развиен; 
6) да нема туѓи материи; 
7) да нема туѓи миризби. 
Се дозволува најмногу 7% јајца од втор (II) кавлитет 

да не ги исполнуваат условите од став 1 на овој член, од 
што најмногу 4% јајца може да бидат со напукната лушпа, 
а најмногу 1% со дамки од крв и измет (фецес). 

Член 17 
Како неладени и неконзервирани јајца од втор (II) 

квалитет, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
јајца што не биле подложени на постапка за ладење или 
конзервирања, со тоа што да ги исполнуваат условите 
пропишани во чл. 16 и 20 од овој правилник. 

Член 18 
Како ладени јајца од втор (II) квалитет, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат јајца што се чувани во 
складови (ладилници) при температура од минус 0,50С до 
плус 20С. , 

Ладените јајца од втор (II) квалитет мораат да ги ис-
полнуваат условите од член 16 на овој правилник. 

Просториите во кои се чуваат ладените јајца мораат 
да бидат чисти и во нив не смеат да се чуваат други видо-
ви суровини или производи. 

) 

Еднаш ладени јајца не смеат да бидат повторно ладе-
ни. 

Член 19 
Како конзервирани јајца од втор (II) квалитет, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат јајца чувани во 
соодветна мешаница од гасови или третирани со дозволе-
ни средства (гасена вар Са(ОН)г и парафинско масло). 

Конзервираните јајца од втор (II) квалитет мораат да 
ги исполнуваат условите од член 16 на овој правилник. 

Површината на лушпата кај конзервираните јајца со 
парафинско масло е слабо сјајна, а површината на конзер-
вираните јајца со гасена вар е нерамна и незначително мат 
(не е сјајна). 

Јајцата од прав (I) и јајцата од втор (II) квалитет се 
пуштаат во промет класирани според масата во седум 
класи, и тоа: 

класа (SU) 70 g и повеќе од тоа 
класа (Ѕ) помалку од 70 g до 65 g 
класа (А) помалку од 65 g до 60 g 
класа (В) помалку од 60 g до 55 g 
класа (С) помалку од 55 g до 50 g 
класа (D) помалку од 50 g до 45 g 
класа (Е) помалку од 45 g 
Јајцата од прв (I) и јајцата од втор (II) квалитет со 

маса помала од 45 g (класа Е) можат да се пуштаат во про-
мет само во продавниците во кругот на производителот. 

При утврдувањето класата на јајцата по маса, Се зема 
средната вредност на масата од Најмалку 30 парчиња јај-
ца, со тоа што масата на секое поединечно јајце да се нао-
ѓа во границите на таа класа. 

Член 20 
Како јајца од трет (III) квалитет, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат; 
1) јајца за преработка; 
2) инкубирани јајца за преработка. 

Член 21 
Јајца за преработка од трет (III) квалитет се јајца со 

видливи напукнатион, со слабо извалкана или делумно де-
формирана лушпа, како и јајца што не ги исполнуваат ус-
ловите за јајца од прв (I) и јајца од втор (II) квалитет, но 
може да се употребат за човечка исхрана, а се наменети ис-
клучиво за преработка. 

Член 22 
Како инкубирани јајца за преработка од трет (III) 

квалитет, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
јајца што биле во инкубатор најмногу 24 часа, а мораат да 
ги исполнуваат следните услови: 

1) височината на воздушната комора на јајцето да не 
е поголема од 9 mm; 

2) да не се третирани со антибиотици; 
3) да не се оплодени: 
Инкубираните јајца за преработка можат да се корис-

тат исклучиво за производство на пастеризирани произво-
ди од јајца. 

Член 23 
Јајцата се пуштаат во промет по испитувањето да 

квалитетот, со пропишаните методи, Квалитетот мора да 
се испита најдоцна до 48 ћ по производството, а пред вне-
сувањето во Транспортната амбалажа. 

Член 24 
Задолжително е означувањето на јајцата од прв (I), 

како и на неоладените или конзервираните јајца од втор 
(II) квалитет со ознака ца класата по маса. Јајцата се озна-
чуваат со ставање жиг врз лушпата, со боја која е нензби-
ришлива, постојана на топлина и нетокснчна за здравјето 
на луѓето. 

Индивидуалните производители што произведуваат 
и непосредно пуштаат во промет до 300 парчиња јајца 
дневно, ја означуваат класата по маса на продажното мес-
то. 

/ 



Страна 1386 - Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 септември 1989 

Јајцата по маса се означуваат читливо, со голема бук-
ва или со букви на латиница, со височина од најмалку 2 
mm, внатре во кругот чијшто пречник изнесува најмалку 
12 mm, ако се означуваат на лушпата. 

Ако јајцата се оригинално пакувани, не мораат да 
имаат ознака на класата по маса на лушпата, бидејќи таа 
се наоѓа на кутијата. 

Член 25 
Јајцата од екстра квалитет мораат да бидат ориги-

нално пакувани. Пакуваните јајца од екстра квалитет мо-
раат да бидат заштитени со лента или етикета со ознаката 
ехтра, која задолжително се симнува четвртиот ден од де-
нот на пакувањето. По симнување на лентата односно на 
етикетата, пакуваните јајца од екстра квалитет стануваат 
јајца од прв (I) квалитет, без обврска дополнително да се 
става ознака по маса на лушпата. 

Член 26 
Пред пуштањето во промет јајцата се пакуваат на со-

одветен начин. 
Како пакување на јајца, во смисла на овој правилник, 

се подразбира: 
1) поединечно пакување; л 

2) збирно транспортно пакување; 
Како поединечно пакување на јајца се смета: 
1) оригинално пакување на јајца; 
2) пакување на јајца; 
3) отворено пакување на јајца. 
Како оригинално пакување на јајца, во смисла на 

овој правилник, се подразбира поединечно пакување во 
кое јајцата се затворени од сите страни. По првото отво-
рање таквото пакување не се смета за оригинално пакува-
ње. 

Како пакување на јајца, во смисла на овој правилник, 
се подразбира поединечно пакување на јајца во кутии од 
различни.големини во кои јајцата се заштитени од сите 
страни. 

Како отворено пакување на јајца, во смисла на овој 
правилник, се подразбира поединечно пакување на јајца 
на подлошки на кои тие не се заштитени од сите страни и 
не се задоволени условите за оригинално пакување. 

Како збирно транспортно пакување, во смисла на 
овој правилник, се подразбира пакување на претходно по-
единечно спакувани јајца. 

Амбалажата за пакување на јајца мора да биде чиста, 
отпорна на механички удари и мора да ги штити јајцата 
од надворешни влијанија, со тоа што како амбалажа 
можат да се користат подлошки, картонот кутии, плас-
тични кутии, дрвени сандаци и др. 

Со збирно транспортно пакување мора да се обезбе-
ди заштита на јајцата во транспортот и прометот. 

Член 27 
Декларацијата за оригинално пакување на јајцата се 

става на секое поединечно пакување, а декларацијата за 
пакувани јајца, која се става на збирно транспортно паку-
вање, содржи: 

1) фирма односно назив и седиште на производите-
лот; 

2) назнака на видот на пернатата живина од која по-
текнуваат јајцата ако не се кокошкини; 

3) ознака на квалитетот и на класата по маса; 
4) број на спакуваните јајца; 
5) датум на пакувањето и рок на траењето или ознака 

„употребливо до“. 
Декларацијата за пакувани јајца може да биде отпеча-

тена на амбалажата или на етикетата која се прилепува на 
збирно Транспортното пакување. Декларацијата мора да 
се наоѓа на секое збирно пакување - транспортна кутија, а 
ако јајцата се пуштаат во промет надвор од кутија, декла-
рацијата мора да се постави на секое продажно место. 

Член 28 
Декларацијата за ладени јајца што се пуштаат во 

промет, освен податоците пропишани во член 28 од овој 
правилник, мора да ја содржи и ознаката „ладени јајца." 

Член 29 
. Декларацијата за јајца за преработка што се пуштаат 

во промет, освен податоците пропишани во член 28 на 
овој правилник, мора да ја содржи и ознаката: „јајца за 
преработка“, а кога се во прашање инкубирани јајца - оз-
наката: „инкубирани јајца за преработка“. 

Член 30 
Декларацијата за конзервирани јајца што се пуштаат 

во промет, освен податоците пропишани во член 28 на 
овој правилник, мора да ја содржи и ознаката: „конзерви-
рани јајца“. 

Член 31 
Спакуваните јајца мораат до моментот на пуштање-

то во промет да се чуваат и складираат во простории кои 
лесно се чистат и дезинфикуваат, а се заштитени од прете-
рано загревање или ладење, како и од директна сончева 
светлост. 

Член 32 
Ладените јајца се чуваат и складираат во разладни 

клима-коморн кои лесно се чистат и дезинфикуваат и во 
кои нема туѓа миризба. Во тие клима-комори не смеат ис-
товремено да се чуваат и складираат други видови намир-
ници. 

Ладените јајца се чуваат во разладни клима-комори, 
ладилници, при температура на воздухот од минус 0,50С 
до плус 20С. 

Ладените јајца мораат да се складираат на начин со 
кој се обезбедува манипулативен простор за повремено зе-
мање на мостри заради контрола на квалитетот. Спакува-
ните јајца мораат да бидат оддалечени од ѕидовите на ко-
мората најмалку 30 cm. 

Пред пуштањето во промет ладените јајца се ставаат 
во клима-коморн во кои температурата на воздухот посте-
пено се подига до собна температура, за да се избегне оро-
сувањето на јајцата, а измената на воздухот во текот на 24 
h постепено се зголемува. 

Член 33 
Средствата што се користат за транспорт на јајца мо-

раат да бидат суви, чисти и без туѓи миризби, со тоа што 
ефикасно да ги штитат спакуваните јајца од надворешни 
влијанија, светлост и екстремни промени на температура-
та. 

Член 34 
Под производи од јајца, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат производи добиени од јајца со кршење на 
лушпата и со издвојување на содржината со примена на 
соодветна технолошка постапка (пастеризација, ладење, 
смрзнување, сушење, варење и др.). 

На термичка обработка (варење) можат да се под-
ложат и јајца во лушпа, а во промет се пуштаат бојосани 
или небојосани. 

Член 35 
Производите од јајца се произведуваат само од јајца 

кои во поглед на квалитетот мораат да ги исполнуваат ус-
ловите од овој правилник. 

Член 36 
Производите од јајца мораат да се произведуваат, па-

куваат, чуваат и транспортираат на начин кој обезбедува 
зачувување на нивниот квалитет до моментот на потро-
шувачката. 

Член 37 ^ 
Како суровина за производство на производи од јајца 

можат да се користат јајца од прв (1), втор (II) и трет (III) 
квалитет, и тоа исклучиво јајца од ист вид перната живи-
на. 

Содржината на јајцата за преработка од трет (III) 
квалитет мора пред индустриската преработка да се пас-
теризира, ако со овој правилник не е пропишано поинаку. 



Петок, 15 септември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 - Страна 1387 

Ако лушпата од јајцата е слабо извалкана, тие пред 
кршењето мораат да се измијат, дезинфикуваат и да се 
исушат. 

Член 38 
Производите од јајца се пуштаат во промет во ориги-

нално пакување и мораат да имаат ознака на видот на јај-
цата односно податок за видот на пернатата живина од 
која потекнуваат, ако не се произведени од кокошкини јај-
ца. 

Член 39 
Производите од јајца се произведуваат и пуштаат во 

промет како: 
а) течни ладени производи од јајца; 
б) смрзнати производи од јајца; 
в) сушени производи од јајца; 
г) варени производи од јајца; 
д) термички обработени (варени) јајца во лушпа; 
ѓ) други производи од јајца. 

а) Течни ладени производи од јајца 

Член 40 
Под течни ладени производи од јајца, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат: течен ладен меланж, теч-
на ладена жолчка и течна ладена белка. 

Член 41 
Течен ладен меланж е пастеризиран и издаден произ-

вод кој се состои од цело јајце без лушпа (белка и жолчка) 
и кој мора да ги исполнува следните услови: 

1) да е фино хомогенизирана течност; 
2) да има жолта боја; 
3) да содржи најмалку 24% сува материја; 
4) да содржи најмалку 10% масти; 
5) да не содржи туѓи материи; 
6) да е без туѓи миризби. 

Член 42 
Течно ладена жолчка е пастеризиран и оладен произ-

вод кој се состои од издвоена цела жолчка, а мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да е фино хомогенизира^ течност; 
2) да има изразито жолта боја; 
3) да содржи најмалку 43% сува материја; 
4) да содржи најмалку 27% масти; 
5) да нема туѓи материи; 
6) да е без туѓи миризби. 

Член 43 
Течно ладена белка е пастеризиран и оладен произ-

вод кој се состои од цела белка, а мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да е фино хомогенизирана течност; 
2) да е проѕирна; 
3) да содржи најмалку 10,5% сува материја; 
4) да не содржи туѓи материи; 
5) да е без туѓи материи; V 
5) да е без туѓи миризби. 

б) Смрзнати производи од јајца 

Член 44 
Под смрзнати производи од јајца, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: смрзнат меланж, смрзната 
жолчка, смрзната белка и смрзнат непастеризиран ме-
лани?. 

Член 45 
Смрзнат меланж е производ кој се состои од цело јај-

це бел лушпа (белка и жолчка), кој пред постапката на 
смрзнување е хомогенизиран, пастеризиран и издаден. 

\ Смрзнувањето на хомогенизираната содржина за смрзнат 
меланж мора да се изврши на температура пониска од ми-
нус 300С. 

Смрзнатиот меланж мора да ги исполнува условите 
на квалитетот за течен меланж пропишани во член 42 точ. 
2 до 6 на овој правилник, со тоа што смрзнатиот меланж 
мора да има цврста конзистенција. 

Член 46 
Смрзната жолчка е производ кој се состои од издвое-

на цела жолчка на јајце, кој пред постапката на смрзнува-
ње е хомогенизиран, пастеризиран и издаден. Сменува-
њето на хомогенизираната содржина за смрзната жолчка 
мора да се изврши на температура пониска од минус 300С. 

Смрзнатата жолчка мора да ги исполнува условите 
на квалитетот за течна жолчка пропишани во член 43 точ. 
2 до 6 на овој правилник, со тоа што смрзнатата жолчка 
мора да има цврста компетенција. 

Член 47 
Смрзната белка е производ кој се состои од цела бел-

ка која пред постапката на смрзнување е хомогенизира^ 
пастеризнрана и издадена. Смрзнувањето на хомогенизи-
раната содржина за смрзнатата белка мора да се изврши 
на температура пониска од минус 300С. 

Смрзнатата белка мора да ги исполнува условите на 
квалитетот за течна ладена белка пропишани во член 44 
точ. 3 до 5 на овој правилник, со тоа што смрзнатата бел-
ка мора да има цврста конзистенција и да е непроѕирна. 

Член 48 
Смрзнат непастеризиран меланж е производ кој се 

состои од цело јајце без лушпа (белка и жолчка). Одмрзну-
вањето на содржината за смрзнатиот непастеризиран ме-
ланж мора да се изврши на температура пониска од минус 
300С, во рок од 4 часа од моментот на одвејувањето на 
содржината на јајцето од лушпата. 

Смрзнатиот непастеризиран меланж мора да ги ис-
полнува условите на квалитетот за течен издаден мелани 
пропишани во член 42 точ. 2 до 6 на овој правилник, со 
тоа што смрзнатиот непастернзиран меланж мора да има 
цврста компетенција. 

в) Сушени производи од јајца 

Член 49 
Под сушени производи од јајца, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: сушен меланж (јајца во 
прав), сушена жолчка (жолчка во прав) и сушена белка 
(белка во прав). 

Член 50 
Сушен меланж (јајца во прав) е производ кој се сос-

тои од цело јајце без лушпа (белка и жолчка), кој по хомо-
генизацијата и пастеризацијата се излага на постапка на 
сушење, а мора да ги исполнува следните услови: 

1) да е во вид на фино иснтнет прав; 
2) да има жолта боја; 
3) да содржи најмногу до 5% вода; 
4) да содржи најмалку 39% масти; 
5) содржината на слободни масни киселини изразена 

како олеинска киселина да изнесува најмногу 3,5%; 
6) да не содржи туѓи материи; 
7) да е без туѓи миризби. 

Член 51 
Сушена жолчка (жолчка во прав) е производ кој се 

состои од цела жолчка, кој по хомогенизацијата и пастери-
зацијата се излага на постапка на сушење, а мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да е во вид на фино иситнет прав; 
2) да има изразито жолта боја; 
3) да содржи најмалку 56% масти; 
4) да не содржи повеќе од 5% вода; 
5) да е без туѓи материи; 
6) да не содржи туѓи материи; 
7) содржината на слободни масни киселини, изразена 

како олеинска киселина да изнесува најмногу 3,5%. 
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Член 52 
Сушена белка (белка во прав) е производ кој се сос-

тои од цела белка, кој по хомогенизацијата и пастеризаци-
јата се излага на постапка на сушење, а мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) да е во вид на фино иситнет прав; 
2) да има боја на слонова коска; 
3) да не содржи повеќе од 8% вода; 
4) да не содржи туѓи материи; 
5) да е без туѓи миризби. 

г) Варени производи од јајца 

Член 53 
Под варени производи од јајца, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат производи добиени со варење 
на цели јајца (без лушпа) во кои односот на белката и жол-
т а т а е како во свежите јајца. Варените производи од јајца 
се обликуваат како издолжен валјак и имаат назив: варени 
јајца на метар или долго јајце. 

Варените производи од јајца можат да се произведу-
ваат само од јајца од екстра квалитет. 

Кај варените производи од јајца жолчката се наоѓа во 
средината, а белката - во надворешниот дел на из-
должениот валјак, кој може да биде со различна должина 
и дијаметар. 

Варените производи од јајца можат да се стават во 
обвивка од полиамидни црева, односно од друг материјал 
што се собира под дејство на топлина. 

Член 54 
Варените производи од јајца (варени јајца на метар) 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да имаат цврста или еластична конзистенција; 
2) однадвор да имаат бела боја односно боја на варе-

на белка; 
3) во средишниот дел на издолжениот валјак да се на-

оѓа варената жолта содржина на жолчката; 
4) производот да има карактеристичен вкус и мириз-

ба на варено јајце. 

г) Термички обработени (варени) јајца во лушпа 

Член 55 
Термички обработени (варени) јајца во лушпа се до-

биваат со варење на свежи јајца без оштетување на лушпа-
та, а мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат специфична миризба и вкус на свежо варе-
ни јајца; 

2) белката и жолчката да се правилно распоредени; 
3) кога се во прашање бојосани јајца, бојата да не пре-

минува во поголема мера на белката; 
4) лушпата да е чиста и неоштетена. 

ѓ) Други производи од јајца 

Член 56 
Другите производи од јајца можат да се произведува-

ат само по производителската спецификација пропишана 
во член 2 на овој правилник. 

Член 57 
Производите од јајца мораат да се пакуваат исклучи-

во во сува и чиста амбалажа која не влијае врз промена на 
органолептичките својства на производот. 

Амбалажата што се користи за пакување на произво-
ди од јајца мора да има својства со кои се обезбедува зачу-
вување на квалитетот на производите од јајца до момен-
тот на отворањето. 

Член 58 
Декларацијата за течни, смрзнати, сушени варени 

производи од јајца и за други производи од јајца мора да 
ги содржи следите податоци: 

1) фирмата односно називот и седиштето на произво-
дителот; 

2) називот на производот според видот; 
3) нето-масата во килограми; 
4) датумот на производството; 
5) рокот на употребата; 
6) упатство за начинот на чување. 
Декларацијата за оригинално спакувани производи 

од јајца (течни, смрзнати и сушени) се става на секоја ам-
балажна единица, втисната или прицврстена, а деклараци-
јата за варени јајца се става на оригиналното пакување. 
Декларацијата за варени јајца се става на транспортните 
пакувања. 

Член 59 
Течните ладени производи од јајца од член 41 на овој 

правилник во складот, како и во прометот, мораат да се 
чуваат во темпернрани простории, така што температура-
та во средишниот дел на издадениот течен производ да 
биде во границите од 00С до плус 20С. 

Производите од став 1 на овој член се транспортира-
ат со превозни средства во кои мора да се обезбеди зачуву-
вање на температурата од (PC до плус 20С во средишниот 
дел. 

Член 60 
Смрзнатите производи од јајца од член 45 на овој 

правилник во складот, како и во прометот, мораат да се 
чуваат во темперирани простории, така што температура-
та во средишниот дел на смрзнатиот производ да биде по-
ниска од минус 180С. 

Производите од став 1 на овој член се транспортира-
ат со превозни средства во кои мора да се обезбеди зачуву-
вање на температура пониска од 18 0С во средишниот дел 
на превозното средство. 

Член 61 
Сушените производи од јајца (производи од јајца во 

прав) од член 50 на овој правилник се складираат и држат 
во прометот во чисти и суви простории. 

Производите од јајца од став 1 на овој член се тран-
спортираат со чисти и суви превозни средства. 

Член 62 
Варените производи од јајца (варени јајца на метар) 

од член 54 на овој правилник во складот, како и во проме-
тот, мораат да се чуваат во темперирани простории, така 
што температурата во средишниот дел на варените произ-
води од јајца (варени јајца на метар) да биде во границите 
од О0 до плус 20С. 

Производите од став 1 на овој член се транспортира-
ат со превозни средства во кои мора да се обезбеди зачуву-
вање на температура од 00С до плус 20С во средишниот 
дел на варените производи од јајца. 

Член 63 
Варените јајца во лушпа се чуваат и пуштаат во про-

мет на собна температура. 

Член 64 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за квалитетот на јајцата 
и производите 6д јајца („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/86). 

Член 65 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/109 
5 мај 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузната дирекција за 

стандардизација, 
Вера Аврамовиќ, с. р. 
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858. 
Врз основа на член 16 став 2 и член 80 став 1 точка 10 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-

КИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната 

банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89), 
во точка 5 став 1 одредба под 3) процентот: „95%" се бри-
ше. 

2. Точка 1. на оваа одлука се применува на благајнич-
ките записи што банките ќе ги запишат почнувајќи од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 94 
8 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 4 

на Народната банка на 
Југославија, 

Чушан Благоевиќ, с. р. 

859. 
Врз основа на член 13 и член 80 став 1 тачка 8 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во врска со чл. 42 до 
54 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛА-

ГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 37/89) во точка 2 став 3 бројот: 
„1.000.000.000.000" се заменува со бројот: 
„2.000.000.000.000". 

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

О. бр. 90 
8 септември 1989 година 
Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

860. 
Врз основа на член 10 став 2 точка 5, член 15 став 1 

точка 2 и член 80 став 1 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), 
во согласност со одредбите на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката монетарна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАДА-
ЊЕ РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите на давање реесконтни кре-

дити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 40/89, 41/89 и 45/89), во точка 6 став 1 во одредбата 
под 10) по зборот: „производство“ се бришат зборовите: 
„на пченица“, по зборот: „соја“, се бришат зборовите: 
„маслена репка“, а по зборот: „тутун“ се брише знакот 
точка и запирка и се додаваат зборовите: „а за производ-
ството на пченица и маслена репка во висина до 60%;" во 
одредбата под 11) процентот: „40%" се заменува со про-
центот: „60%"; во одредбата под 12) процентот: „40%" се 
заменува со процентот: „60"; во одредбата под 13) про-
центот: „56%" се заменува со процентот: „60%", а по збо-
рот: „тутун“ се бришат зборовите: „а за залихи на пчени-
ца - во висина до 60%" и се додаваат зборовите: „и пчени-
ца“; текстот на одредбата под 15) се менува и гласи.-

„ш) во висина до 60% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на стоковните резерви на 
пченица, пченка, сурово масло за јадење, ориз, шеќер и ту-
тун, а за резервите на други земјоделско-прехранбени про-
изводи во висина до 15%". 

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

О. бр. 91 
8 септември 1989 година 
Белград Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

861. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 4 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ АВАЛИ НА БАНКИТЕ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-
НОСТ, ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

1. Во Одлуката за рамката за давање авали на банки-
те на хартиите од вредност, за давање гаранции за об-
.врските на корисниците на општествени средства и за из-
давање на сопствени хартии од вредност („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 50/87, 57/87, 69/87, 9/88, 23/88, 32/89 и 
45/89) во точка 2 став 2 процентот: „15%", се заменува со 
процентот: „10%". 

2. Банките кои на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука имаат поголем износ на дадените авали на 
хартиите од вредност, гаранциите за обврските на корис-
ниците на општествени средства и на издадените сопстве-
ни хартии од вредност од рамката утврдена со оваа одлу-
ка, не мохсат да даваат авали и гаранции и да издаваат 
сопствени хартии од вредност додека своето работење по 
овој основ не го усогласат со пропишаната рамка од оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

О. бр. 92 
8 септември 1989 година 
Белград 
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862, 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружува-

ње во Стопанската комора на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 23/86 и 43/87), Собранието на Стопанската 
комора на Југославија на XXIV седница, одржана на 4 сеп-
тември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 

1. Основицата придонесот со кој членките на Сто-
панската комора на Југославија обезбедуваат средства за 
работа на Комората и на претставништвата на Комората 
во стриаство (во натамошниот текст: Комората) претста-
вува остварениот доход утврден во периодичната пре-
сметка односно годишната пресметка без намалување по 
основ на ослободувања и олесненија. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ос-
новица на придонесот со кој банките и организациите за 
осигурување обезбедуваат средства за работа на Комора-
та претставува остварениот доход на работната заедница 
на банката односно на организацијата за осигурување, со 
тоа што придонесот го плаќаат банките односно органи-
зациите за осигурување. 

2. Членките на Комората плаќаат придонес по стапка 
од 0,704 промили од остварениот доход од точка 1 на оваа, 
одлука. 

3. Месечната аконтација на придонесот се уплатува 
на жиро-сметката на Стопанската комора на Југославија 
број: 60811-849-453 до 10-ти во месецот за изминатиот ме-
сец. 

Месечните аконтации од став 1 на оваа точка се ут-
врдуваат: 

1) за периодот јануари-јунн - врз основа на остваре-
ниот доход по годишната пресметка за претходната годи-
на зголемен за 85%. 

2) за периодот јули-декември на основица која пре-
тставува една шестина од остварениот доход по периодич-
ната пресметка за периодот јануари-јуни тековната годи-
на, зголемена за стапката на растежот на исплатениот 
чист личен доход по работник на членката на Комората за 
изминатиот месец тековната година кој му претходи на 
месецот за кој се врши пресметка на аконтацијата на при-
донесот, во однос на просекот на чистиот личен доход по 
работник на таа членка во периодот јануари-јуни тековна-
та година; 

По усвојувањето на периодичната пресметка односно 
на годишната пресметка членките на Комората поднесу-
ваат до надлежната служба за општествено книговодство 
налог за уплата на разликата на помалку уплатениот при-
донес односно налог за враќање на повеќе уплатениот 
придонес по аконтациите. 

4. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за утврдување на основица-
та и стапката на придонесот на Стопанската комора на Ју-
гославија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
4/89 и 24/89). 

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

Број: 0230/71 
4 септември 1989 година 
Белград 

Претседател на Собранието 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Густи Гроф, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на службите на Претседателството 
на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата одржана на 30 
август 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешува од должноста генерален секретар на 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија Љубиша Кораќ, со 15 септември 1989 
година. 

О. бр. 61 
30 август 1989 година 
Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

Претседател, 
д-р Јанез Драовшек, с.р. 

Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на службите на Претседателството 
на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата одржана на 30 
август 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕ-
ТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Антон Стари, досегашен секретар на Претседател-

.ството на Автономна Покраина Војводина, се назначува 
за генерален секретар на Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југоштвија, почнувајќи 
од 16 септември 1989 година. 

О. бр. 62 
30 август 1989 година 
Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

Претседател, 
д-р Јанез Дриовшек, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

838. Одлука за измена на Одлуката за височината 
на давачката за царинско евидентирање 1345 

839. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за плаќање посебна такса на увезени стоки - 1345 

840. Одлука за дополнение на Одлуката за основи-
те и мерилата за утврдување на личните дохо-
ди на функционерите и раководните, работни-
ци што ги назначува Сојузниот извршен совет 1350 

841. Одлука за начинот на формирање на цените на 
производите од интерес за целата земја 1351 
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Страна 
842. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за определување на стоките на кои се плаќа по-
себна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки 1350 

843. Одлука за промена на номенклатурата на Ца-
ринската тарифа 1357 

844. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за формирање на Југословенски одбор за Дека-
дата на инвалидите на ОН 1983-1992 1363 

845. Одлука за измена на заштитните цени за доби-
ток за 1989 година 1364 

846. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извозот и увозот - 1364 

847. Решение за утврдување на видот и количество-
то на предметите кои се ослободени од плаќа-
ње царина 1373 

848. Решение за утврдување на Листа на арбитри 
на Воената стопанска арбитража при Сојузни-
от секретаријат за народна одбрана 1372 

849. Решение за увозот на опрема како влог на 
странско лице на која не се плаќа царина 1373 

850. Наредба за измени на Наредбата за сметките 
за уплата на приходите на општествено-поли-
тичките заедници и нивните фондови, на само- „ 
управните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начи-
нот на уплатување на тие приходи и за начи-
нот на известување на корисниците на тие при-
ходи 1373 

851. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1989 
година 1373 

852. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, семејната ни-

Страна 

валиднина и зголемената семејна инвалидни-
на, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток во 1989 
година ' 1374 

853. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1989 година - 1374 

854. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1989 година 1374 

855. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој можат да се определат пензијата и дода-
токот кон пензијата во 1989 година 1375 

856. Правилник за квалитетот на кафето, произво-
дите од кафе и сурогатите на кафе 1375 

857. Правилник за квалитетот на јајцата и произво-
дите од јајца 1384 

858. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на Народната банка на Југославија - 1389 

859. Одлука за измена на Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија 1389 

860. Одлука за измени на Одлуката за условите за 
давање реесконтни кредити на банките во 1989 
година , 1389 

861. Одлука за измена на Одлуката за рамката за 
давање авали на банките за хартиите од вред-
ност, за давање гаранции за обврските на ко-
рисниците на општествени средства и за изда-
вање на сопствени хартии од вредност 1389 

862. Одлука за утврдување на основицата и стапка-
та на придонесот на Стопанската комора на 
Југославија за 1989 година 1390 

Назначувања и разрешувања ^ 1390 
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