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БЕЛГРАД
БРОЈ бб

943/1
Врз основа на член 6а став 3 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен
лист на СФРЈ", бр. 13/73,9/76 и 63/86), директоров на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЕДИНСТВЕНИ СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ (ДЕФИНИЦИИ, НОМЕНКЛАТУРИ, ОБРАСЦИ И УПАТСТВА) ЗА МЕСЕЧЕН И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА
ИНДУСТРИЈАТА
1. Со ова решение се утврдуваат единствените статистички стандарди (дефиниции, номенклатури, обрасци и
упатства) за спроведување на статистичките истражувања
„Месечен извештај на индустријата (ИНД-1)" и „Годишен
извештај на индустријата (ИНД-21)", чии содржини се утврдени со Програмата за статистичките истражувања од
интерес за целата земја за периодот од 1986. до 1990 година - ред. бр. 1 и 3 на одделот на Статистиката на индустријата и рударството („Службен лист на СФРЈ*', бр.
76/85).
2. Единствените статистички стандарди за спроведување на статистичките истражувања од точка 1 на ова решение се отпечатени кон ова решение и претставуваат негов составен дел.
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се применува: на составувањето на месечен извештај на индустријата почнувајќи од јануари 1987 година, а на составување на годишен извештај на индустријата почнувајќи од
1986 година.
Бр. 001-4797
27 ноември 1986 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковић с.р.

I. МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ИНДУСТРИЈАТА (ИНД-1)
1. Со месечниот извештај на индустријата се обезбедуваат основни натурални податоци за р у д а р с к о г и индустриското производство, залихите и реализација на производите, за набавката, потрошокот и залихите на суровини и материјали, набавката, потрошокот и залихите на
гориво и за рудниците. Податоците од месечниот извештај на индустријата служат и за пресметување на глобалните статистички показатели, како што се индексите на
физичкиот обем на производството, индексите на залихите на готови производи, индексите на реализацијата на
производите, индексите на потрошокот и на залихите на
суровини и материјали, индексите на потрошокот и залихите на енергија и гориво, индексите на работниците и индексите на продуктивноста на трудот. Покрај тоа, овие
податоци служат за аналитички истражувања и биланси.
2. Месечен извештај за индустријата поднесуваат основните организации на здржен труд, работните организации без основни организации на здружен труд, работните
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заедници и други организации кои според Единствената
класификација на дејности се распоредени во областа на
индустријата и рударството и се водат во Единствениот
регистер на организациите и заедниците.
Месечен извештај на индустријата поднесуваат и единиците што се занимаваат со индустриско и рударско производство а се наоѓаат во состав на неиндустриски организации на здружен труд - заедници. Организациите на
здружен труд што индустриската дејност ја вршат на територија на две или повеќе општини треба да се раздвојат
на онолку единици на посматрање колку што има општини на територијата на која ја вршат дејноста. Работните
организации со основни организации на здружен труд и
сложени организации на здружен труд не се опфаќаат со
овој извештај. Погоните на организациите на здружен
труд што се наоѓаат надвор од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија не се предмет на посматрање на ова истражување.
3. Извештајни единици што се должни да достават
месечен извештај на индустријата се: основните организации на здружен труд, работните организации без основни
организации на здружен труд и работните заедници што
се распоредени во областа на индустријата и рударството.
За единиците што се занимаваат со индустриско и рударско производство, а се наоѓаат во состав на неиндустриски
организации на здружен труд, месечен извештај на индустријата доставуваат единиците во состав односно организациите во чии состав се наоѓа единицата, зависно од тоа
како со нормативните акти е регулирано давањето на статистички податоци.
4. За спроведување на истражувањето, се користи
Единствениот регистар на организациите и заедниците.
5. За собирање на податоци во ова истражување се
применува извештаен метод. Секоја извештајна единица
составува извештај на Образецот ИНД-1.
6. Извештајните единици доставуваат месечен извештај на индустријата до надлежниот статистички орган во
рокот што ТОЈ ќе им го определи а врз основа на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата;
земја.
7. Извори на податоци се книговодствената, кадровската и друга евиденција и документација со која располага извештајната единица.
8. Опфатноста на организациите и заедниците е целосна.
9. Во подготвувањето и спроведувањето на истражувањата за месечен извештај на индустријата учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и
покраинските заводи за статистика и другите органи надлежни за работи на статистиката.
Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките и покраинските органи надлежни за работи на
статистиката, изработуваат методологија и инструментариум за спроведувањето на истражувањето и ги обработува податоците за Социјалистичка Федеративна Република
Југославија.
Републичките и покраинските органи надлежни за работи на статистиката ги вршат сите подготовки неопходни за правилно и успешно спроведување на истражувањето и се грижат за неговото спроведување на својата територија. За таа цел ги вршат следните работи: учествуваат
во изработката на методологијата на истражувањето, составуваат адресар на извештајните единици, печатат обрасци и упатства и. други инструменти за спроведување на истражувањето, вршат дистрибуција и концентрација на
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прашалниците, го контролираат опфатот на извештајните
единици, ја контролираат целосноста и точноста на податоците, ги внесуваат податоците на медиумите за пренос
на податоци на сметачот, вршат логичка и"сметачка контрола, ги исправаат податоците, ги анализираат и обработуваат на ниво на републиката односно на ниво на автономната покраина.
Републичките и покраинските органи надлежни за работи на статистиката што го спроведуваат месечниот извештај на индустријата преку подрачните заводи или преку статистичките органи и служби во општините и градовите, ќе ги утврдат нивните надлежности (доставување,
собирање и контрола на извештајот).
10. Извештајните единици доставуваат податоци на
обрасците „Месечен извештај на индустријата, ИНД-1" и
„Помошен месечен извештај на индустријата, ИНД-1/116" врз основа на единствените статистички стандарди. За спроведувањето на истражувањето се користат номенклатурата на производите и номенклатурата на суровини и материјали што претставуваат составен дел на
овој методолошки материјал.
11. Податоците од месечниот извештај на индустријата се обработуваат за Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузниот завод за статистика, а за социјалистичките републики и социјалистичките автономни
покраини во републичките и покраинските заводи за статистика. Сите податоци на овој извештај се обработуваат
на ниво на гранки и групи на Единствената класификација
на дејностите.
Првите резултати од ова истражување Сојузниот завод за статистика ги публикува во вид на соопштенија и
во „Индекс", додека целосните резултати на истражувањето се презентираат во вид на излезни табели од сметачот,
билтен, во Статистичкиот годишник на Југославија, Статистичкиот календар на Југославија, како и во вид на микрофиши и банка на податоци. Републичките и покраинските заводи за статистика исто така ги публикуваат резултатите на обработката за својата општествено-политичка заедница во своите публикации (соопштенија, билтени, годишници и др.).
12. Идентификационите обележја за 'организацијата
за која се поднесува извештај се даваат во заглавивте на
образецот.
Кај прашањето а) работната организација ја запишува фирмата во полна форма, а основната организација на
здружен труд и работната заедница - називот, што е наведен во судскиот регистар. Фирмата односно називот ја
содржи ознаката што упатува на дејноста, името и ознаката на формата на организацијата - заедницата.
Другите организации и заедници го запишуваат својот полн назив како што е запишан во соодветен посебен
регистар односно во актот за нивното основање.
Кај прашањето б) организацијата на здружен труд го
запишува матичниот број на единствениот регистар под
кој се води во Единствениот регистар на организациите и
заедниците. Матичниот број на организацијата на
здружен труд и го определил надлежниот статистички орган во републиката односно во автономната покраина и и
го соопштил во „Известувањето за распоредувањето на
организациите - заедниците".
Редниот број на единицата во состав е шифрената ознака под која единицата се води во Единствениот регистар на организациите и заедниците (РОЈ-1а). Редниот број
на единицата во состав на организацијата на здружен
труд, во чиј состав се наоѓа единицата е соопштен во „Известувањето за распоредувањето на организациите - заедниците".
Кај прашањето в) се запишува видот на организацијата - формата на здружување во која се конституирала
организацијата на здружен труд (основна организација на
здружен труд, работна организација без основни организации, работна заедница и др.).
Кај прашањето г) се запишуваат адресните податоци.
Кај прашањето д) се запишува подгрупата на дејноста на организацијата на здружен труд или на единицата во
состав во која е распоредена според Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр.
34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83 и 68/84). Распоредувањето по дејности го изврши надлежниот статистички орган
во републиката односно во автономната покраина и и го
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соопшти на организацијата во „Известувањето за распоредувањето на организациите - заедниците".
13. Под готово производство се подразбира производот кој во процесот на производството достигнал соодветен степен на изработка, а во Номенклатурата на индустриските производи, која е отпечатена во ова решение и
претставува негов составен дел, е наведен под посебен назив, шифра и единица на мера, освен оние единици на мера што се подвлечени. Како готово производство се искажуваат количините што задоволуваат по квалитет и
кои, како такви, ги примила фабричката контрола или
друг орган што ги контролира и прима стоките. Истовремено, моментот и местото на приемот на готов производ
претставуваат момент и место за евидентирање на производството што се внесува во Месечниот извештај на индустријата. Готовото производство се искажува за извештајниот месец и за периодот што ги опфаќа сите месеци од
почеток на годината до крајот на извештајниот месец. Готово производство во извештајниот период е количината
на производите што е завршена во периодот за кој се поднесува извештај. Тоа значи дека производите се искажуваат во месецот во кој е довршено нивното производство и
ако за некои организации месецот на довршување на некој
производ не го претставува и месецот во кој производот е
изработен во целост. Под готово производство се смета и
производството остварено врз основа на заедничко
вложување со странски партнер на територијата на нашата земја. Производство остварено врз основа на заедничко
вложување со странски партнер надвор од територијата
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија не
се опфаќа со овој извештај (примерот на нафтата и др.)
Залихите на готови производи на крајот на извештајниот месец се прикажуваат според номенклатурата за сите
производи без оглед на тоа дали тие производи се произведени во извештајниот месец или во изминатиот период
на текуштата или претходната година. Кај залихите, како
и кај производството, се опфаќаат и полуфабрикатите што
го достигнале степенот на изработка наведен во номенклатурата на производите.
Под реализирани количини на производи се подразбираат количините што се испорачуваат надвор од организацијата за која се поднесува извештај и за која е и з о с тавена фактура, вклучувајќи ги и производите што по* основ на заедничка работа односно на заедничко работење
се предаваат (испорачуваат на натамошна преработка и
доработка) односно се продаваат. Реализираните количини на други основни организации на здружен труд од иста
работна организација исто така се сметаат реализирани
количини од гледиштето на основната организација на
здружен труд за која се поднесува извештај. Во реализираните количини се засметуваат и количините на производите употребени за сопствена инвестициона изградба и сите
давачки во натура на работниците на организацијата за
која се поднесува извештај. Во реализацијата на производите не влегуваат количините на производи што натаму се
преработуваат во организацијата за која се поднесува извештај. Реализацијата на производите се искажува кумулативно - како збир од почетокот на годината до крајот на
извештајниот месец. Ако се изврши враќање на реализираните производи организацијата ќе го исправи овој збир,
без какви да било исправки на податоците за претходните
месеци, ќе ги коригира залихите на готови производи и со
посебен допис ќе ги наведе причините поради кои дошло
до враќање на производите.
Под услужно производство се подразбира производството со суровини на нарачувачот (домашен или странски партнер) и за негова сметка, така што производителот
не се јавува како сопственик на стоките и истите не може
да ги продаде туку само како организација која врши производствена услуга. Таквото услужно производство ќе се
искаже со шифрата и полниот назив, како и редовното
производство според номенклатурата и пропишаните единици на мера но во одвоен ред, со ознака „услуги". Како
услужно производство не се сметаат поправки, ремонт,
инвестиционо одржување и слични работи туку само производство на готови производи со суровини на нарачувачот (услужно мелење на брашно, режење на граѓа, ферментирање на тутун, изработка на амбалажа, изработка на делови за машини, шиење на облека, изработка на обувки и
др.). Со залихите ќе бидат опфатени оние количини што се
затекнале кај производителот последниот ден во месецот.
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Реализација ќе претставува испораката на изработените
стоки до сопственикот.
Номенклатурата на индустриските производи е задолжителна за сите организации на здружен труд што го
пополнуваат месечниот извештај на индустријата, без оглед на тоа во која гранка на индустријата е распореден
производот. Во извештајот се внесува вкупно произведената количина, без оглед на тоа дали производот се продава или преработува во организацијата за која се поднесува
извештај (багери, суров челик, одливки од сив лив, режана
граѓа и др.).
14. Податоците за потрошокот на суровини и материјали ги пополнуваат само организациите на здружен труд
што трошат суровини и материјал за производство на индустриски производи, како и за услужно производство.
Номенклатурата на суровини која е отпечатена во
ова решение и претставува негов составен дел, изработена
е за гранките и групите во целост, според Единствената
класификација на дејностите. Суровините имаат шифри
од 0001 до п, а се прикажани според редоследот на областите и гранките од кои произлегуваат (на пр. суровини по
потекло од индустријата и рударството, а потоа од земјоделството и шумарството).
Во номенклатурата на суровините не е нагласено дали суровината е од домашно потекло или од увоз. Поради
тоа организацијата во рамките на шифрата на суровини
на десеттото цифрено место ќе ја запише шифрата „8" ако
суровината е од домашно производство, а шифрата „9"
ако е по потекло од увоз. Ако иста суровина се користи и
како домашна и како увозна, во табелата 2 треба да се внесе во два реда со соодветни податоци за количините и
шифрите „8" односно „9" со шифрата на суровината.
Доколку за производството на индустриски производи се трошат позначајни суровини што не се наведени во
номенклатурата на суровините, потребно е да се запишат
називите на тие суровини и определни количини во табелата 2. На овој начин ќе биде овозможено тие суровини
при следната ревизија да се вклучат во редовното следење.
Суровините потрошени за услужно производство ќе
се прикажат како и суровините за редовно производство,
но под ознаката „за услужно производство".
Како суровини од увоз ќе биде прикажана и нафтата
добиена врз основа на заедничко вложување со странски
партнер (на пример YU - нафта од Ангола и др.).
Како суровини набавени во текот на месецот ќе се
прикажат количините на суровини што организацијата за
која се поднесува извештај ги набавила од друга основна
организација на здружен труд на иста работна организација или од други основни или работни организации од
земјата и од странство.
Под „Потрошено за производство" се искажуваат
вкупно потрошените количини суровини односно материјали без оглед на тоа дали се набавени или се произведени
во организацијата за која се поднесува извештај.
Под залихи на крајот на месецот се подразбираат количините на суровини и материјали што се наменети за
потрошувачка во организацијата за која се поднесува извештај. Во овие залихи треба да се вклучи состојбата на
количните на преземените производи по основ на заедничка работа - работење.
15. За прикажување на потрошокот на енергија и гориво за погонски и технолошки цели, номенклатурата е
отпечатена во табела 3 на образецот за месечен извештај
на индустријата. Се опфаќаат количините на енергија и гориво потрошени за погонски цели, за вршење на внатрешен транспорт, како и за загревање на работни и канцелариски простории, како и потрошокот на топла вода, врела
вода и пареа за погонски и технолошки цели. Не се прикажуваат количините на енергија и гориво потрошени за
производство на топла вода, врела вода и пареа, како и количините на енергија и гориво што се трошат како суровини и се прикажани во табелата 2 (лигнит за сушење, камен јаглен за коксирање, јаглен за генератори и во валалници, антрацит и кокс во леарници, кокс за агломерација
на руда и ел.).
Во спомнатите случаи не треба да се искажуваат ниту
набавките ниту залихите на суровини наменети за наведените цели.
Како набавени во текот на месецот ќе се прикажат количините на енергија и гориво што организацијата за која
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се поднесува извештај ги набавила од друга основна организација на здружен труд на иста работна организација
или од други основни или работни организации од земјата и од странство.
Под потрошок на енергија и гориво се искажува вкупната потрошувачка на електрична енергија, јаглен, кокс,
технички горива и др., без оглед на тоа дали горивото е
произведено во организацијата за која се поднесува извештај или е набавено.
Под залихи на енергија и гориво на крајот на месецот
ќе се искажат само количините наменети за сопствена потрошувачка како погонско гориво во организацијата за
која се поднесува извештај. Рудниците за јаглен и другите
производители на гориво треба да ги проценат залихите
на гориво наменети за сопствена потрошувачка.
16. Под „Вкупен број на работници" ќе се прикажат
работниците во сите дејности на организацијата за која се
поднесува извештај, вклучувајќи ги и работниците што
вршат задачи од групата општи и стручни работи и работи на општо раководење, како и работниците на неиндустриските дејности без оглед на тоа дали се во работен однос на неопределено или определено време, како и дали
работеле полно, пократко од полното или скратено работно време.
Со ставката „Работници во индустријата и рударството" се опфаќаат работниците што работат во основните, помошните и споредните погони, како и работниците што работат на натовар на стоки, суровини и репродукционен материјал во фабричкиот транспорт (се прикажуваат работниците што ги вршат следните видови работи и задачи: индивидуална рачна работа, верижно поврзана рачна работа, машинска работа и ракување со
транспортни и сообраќајни средства).
Ако организацијата има производство (според Табелата 1) од повеќе гранки и групи на Единствената класификација на дејностите, должна е во Табелата 4 (РАБОТНИЦИ) да го расчлени редот „Индустрија и рударство"
на онолку гранки и групи колку што се јавуваат во Табелата - 1.
Ако одделни работници во текот на извештајниот месец работат на производството на два или повеќе производа што им припаѓаат на различни гранки и групи на дејности, нивниот број (состојбата кон крајот на месецот) во
оваа табела треба да се даде според обемот на извршените
работи односно според обемот на потрошените часови за
производството на определен производ. Во случај организацијата на здружен труд за која се поднесува извештај да
не располага со евиденциите за потрошените часови на работа на работниците за одделни производи, бројот на работниците кон крајот на месецот по гранки и групи на дејности треба да се процени.
Со ставката „Работници во неиндустриски дејности"
се опфаќаат работниците што работат на земјоделски економии, на експлоатацијата на шуми, во градежништвото,
во надворешниот транспорт, во продавници, складишта,
стоваришта, ресторани за општествена исхрана, амбуланти и во други неиндустриски дејности, ако тие не се издвоени во посебни основни организации на здружен труд.
Податоците за работниците се даваат со состојба на
последниот ден во извештајниот месец врз основа на документациониот материјал со кој располага кадровската
служба (матична книга, картотека и ел.) без оглед на тоа
дали на тој ден биле на работа или изостанале од работа
поради болест, користење на годишен одмор, слободен
ден и ел.
17. Општата проблематика се однесува на снабденоста на организацијата за која .се поднесува извештај со суровини, електрична енергија, јаглен и амбалажа и на состојбата на сообраќајните врски, порачките, наплатата на
фактури и на кредитите за обртни средства. За секое од
тие прашања се предвидени три одговора: „добро", „слабо" и „критично". За определени организации извесен број
прашања не е значаен (на пр. снабденоста со увозни суровини, амбалажа или состојбата на порачките за извоз на
стоки), па за такви случаи е предвиден и четврт одговор
„не е битно за работата на организацијата".
Секоја извештајна единица е должна да одговори на
сите поставени прашања со заокружување на цифрата во
соодветно поле. Подетално објасенение за секој проблем
означен како „критично" извештајната единица ќе при-
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ложи кон иззештаЈОт и, ако е можно, и џифрено ќе го документира.
II. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ИНДУСТРИЈАТА
(ИНД-21)
1. Со годишниот извештај на индустријата се обезбедуваат податоци за оствареното и можното производство,
за реализацијата и залихите на производите во натурални
единици на мера и за вредноста на реализацијата; за работниците и часовите на работа; за смените; за агрегатите
во електраните, за погонските машини и мотори; за потрошокот на електрична енергија по технолошка намена;
за извозот и увозот; за промените во програмата за производство; за иновациската дејност и за трансферот на технологија; за кооперацијата; за новите индустриски објекти и нивното производство; за флуктуацијата на работниците според степенот на стручното образование; за обележјата на техничкиот прогрес и за други актуелни информации.
2. Годишен извештај на индустријата поднесуваат основните организации на здружен труд, работните организации што во својот состав немаат основни организации
на здружен труд, работните заедници и други организации
кои според Единствената класификација на дејностите се
распоредени во областа на индустријата и рударството и
се водат во Единствениот регистар на организациите и заедниците. Годишен извештај на индустријата поднесуваат
и единиците што се занимаваат со индустриско и рударско производство, а се наоѓаат во состав на неиндустриски
организации на здружен труд - заедници.
Организациите на здружен труд што индустриската
дејност ја вршат на територијата на две или повеќе општини треба да се раздвојат на онолку единици на посматрање колку што има општини на чија територија ја
вршат дејноста. Работните организации со основни организации на здружен труд и сложените организации на
здружен труд не се опфаќаат со овој извештај. Погоните
на организациите на здружен труд што се наоѓаат надвор
од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија не се предмет на посматрање на ова истражување.
3. Извештајни единици што се должни да достават
годишен извештај на индустријата се основните организации на здружен труд, работните организации без основни
организации на здружен труд и работните заедници што
се распоредени во областа на индустријата и рударството.
За единиците што се занимаваат со индустриско и рударско произиводство, а се наоѓаат во состав на неиндустриски организации на здружен труд годишен извештај на индустријата доставуваат единиците во состав односно организациите во чиј состав единицата се наоѓа, зависно од
тоа како е регулирано со нормативните акти давањето
статистички податоци.
4. За спроведување на истражувањето се користи
Единствениот регистар на организациите и заедниците.
5. За собирање на податоци за ова истражување се
применува извештаен метод.
6. Извештајните единици доставуваат годишен извештај на индустријата до надлежниот статистички орган
во рокот што тој ќе им го определи, а врз основа на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја.
7. Извори на податоци се книговодствената, кадровската и друга евиденција и документација со која располага извештајната единица.
8. Опфатеноста на организациите и заедниците е целосна.
9. Во подготвувањето и спроведувањето на статистичкото истражување за годишен извештај на индустријата учествуваат Сојузниот звод за статистика, републичките и покраинските и другите органи надлежни за работи
на статистиката.
Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките и покраинските органи надлежни за работи на
статистиката, изработува методологија и инструментариум за спроведување на истражувањето и обработува податоци за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.
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Републичките и покраинските органи надлежни за работи на статистиката ги вршат сите подготовки неопходни за правилно и успешно спроведување на истражувањето и се грижат за неговото спроведување на својата територија. За таа цел ги вршат следните работи: учествуваат
во изработката на методологија на истражувањето, составуваат адресар на извештајните единици, печатат обрасци
и упатства и други инструменти за спроведување на истражувањето, вршат дистрибуција и концентрација на
прашалниците, го контролираат опфатот на извештајните
единици, ја контролираат потполноста и точноста на податоците, ги внесуваат податоците на медиуми за пренос
на податоци на сметач, вршат логичка и сметковна контрола на податоците и ги исправаат податоците.
Републичките и покраинските органи надлежни за работи на статистиката што спроведуваат годишен извештај
на индустријата преку подрачните заводи или статистичките органи и служби во општините и градовите, ќе ги утврдат нивните надлежности (доставување, собирање и
контрола на извештаите).
10. Извештајните единици доставуваат податоци на
обрасците „Годишен извештај на индустријата, ИНД-21"
и „Помошен годишен извештај на индустријата, ИНД-21/116" врз основа на Единствените статистички стандарди. За спроведување на истражувањето се користи номенклатурата на производите која претставува составен
дел на ова решение. Номенклатурата на производите за
годишен извештај на индустријата е идентична со номенклатурата на производите за месечен извештај на индустријата, со таа разлика што некои производи во годишниот извештај на индустријата се прикажуваат во повеќе
единици на мери што се подвлечени во номенклатурата.
11. Годишниот извештај на индустријата се обработува за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за социјалистичките републики и социјалистичките
автономни покраини по гранки, групи и подгрупи на
Единствената класификација на дејностите за сите обележја од прашалниците. За некои обележја (дистрибуции
на организациите) обработка се врши само на ниво на
гранките на дејности. Првите резултати од ова истражување Сојузниот завод за статистика ги публикува во вид на
соопштенија, додека целосните резултати од истражувањето се презентираат во вид на излезни табели од сметачи, билтени, микрофиши и банка на податоци.
12. Идентификационите обележја за организацијата
за која се поднесува изештај се даваат во заглавјето на образецот.
К а ј прашањето а) работната организација ја запишува фирмата во полна форма, а основната организација на
здружен труд и работната заедница називот, к&ко што се
наведени во судскиот регистар. Фирмата односно називот
ја содржи ознаката што упатува на дејноста, името и ознаката на формата на организацијата - заедницата.
Другите организации и заедници го запишуваат својот полн назив како што е запишан во соодветниот посебен регистар, односно во актот за нивното основање.
К а ј прашањето б) организацијата на здружен труд го
запишува матичниот број на единствениот регистар под
кој се води во Единствениот регистар на организациите и
заедниците. Матичниот број на организацијата на
здружен труд и го определил надлежниот статистички орган во републиката односно автономната покраина и го
соопштил во „Известувањето за распоредувањето на организациите - заедниците'*.
Реден број на единицата во состав е шифрената ознака под која единицата се води во Единствениот регистар
на организациите и заедниците (РОЈ-1а). Редниот број на
единицата во состав на организацијата на здружен труд е
соопштен во „Известувањето за распоредувањето на организациите - заедниците".
Кај прашањето в) се запишува видот на организацијата - формата на здружување во која се конституирала
организацијата на здружен труд (основна организација на
здружен труд, работна организација без основни организации, работна заедница и др.).
Кај прашањето г) се запишуваат адресните податоци.
К а ј прашањето д) се запишува подгрупата на дејноста на организацијата на здружен труд или на единицата ве
состав во која е распоредена според Единствената класи
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр
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34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83 и 68/84). Распоредувањето по дејности го извршил надлежниот статистички орган
во републиката односно во автономната покраина ft го соопштил на организацијата во „Известувањето за распоредувањето на организациите - заедниците".
13. Под вкупен број на работници се подразбира годишниот просек на работниците вработени во сите дејности на организацијата за која се поднесува извештај, вклучувајќи ги и работниците на раководни, стручни, општи и
сродни работи и работниците од неиндустриски дејности.
Основните организации на здружен труд и единиците што
се занимаваат со индустриско производство, а се наоѓаат
во состав на неиндустриски организации, ќе ги прикажат
само работниците на таа основна организација на здружен
труд односно единицата во состав.
Со просечниот број на работници во индустриски дејности се опфаќаат само работниците од индустриски погони, вклучувајќи ја и нивната заедничка служба ако не е
конституирана како работна заедница и, како таква, пополнува посебен извештај. Основните организации на
здружен труд што се занимаваат со индустриско производство, а се наоѓаат во состав на неиндустриски организации ќе ги прикажат само работниците на заедничките
служби на тие основни организации на здружен труд, а не
работниците на целата неиндустриска организација. Организациите на електростопанството во индустриски работници ќе ги вклучат и работниците што работат на дистрибуција и пренос на електрична енергија.
Работници во производство се работниците чие работно место е во основни, помошни и споредни погони,
како и работниците што работат на натовар на стоки и суровини во фабричкиот транспорт (се прикажуваат работниците што работат на следните работи и задачи: индивидуална рачна работа, верижно поврзана рачна работа, машинска работа и ракување со транспортни или сообраќајни средства).
Работници на раководни, стручни, општи и сродни
работи се работниците што работат на работи на општо
раководење, стручни работи, општи работи и работниците што работат на научноистражувачки работи (директори, раководители на погони, инженери и техничари, комерцијалне™, книговодители, евидентичари, административни работници, магационери, чувари, курири и др.).
Работници во неиндустриски дејности се работниците што работат на земјоделски економии, на експлоатација на шуми, во градежништвото, надворешниот транспорт, во продавници, складишта, стоваришта, ресторани
за општествена исхрана, амбуланти и други ^индустриски дејности, ако тие не се издвоени во посебни основни организации на здружен труд.
Часовите на ефективна работа ги опфаќаат само фактички извршените часови. Часовите на ефективна работа
на вкупните индустриски работници ги опфаќаат не само
часовите на работниците во производството, туку и часовите на работниците на раководни, стручни, општи и
сродни работи, а часовите на ефективна работа на индустриските работници само часовите на работа на работниците во производството. Двата податоци се однесуваат на
индустриските погони, а првиот - и на нивната заедничка
служба (дирекција).
14. При прикажувањето на работата во смени, организациите на здружен труд треба да изберат еден карактеристичен ден во месецот со најголемо производство во годината за која се поднесува извештај.
Работата во смени се прикажува со податоци за распоредот на работниците според работите и задачите, како
и за моќноста на погонските машини и мотори според користењето во смени.
Распоредот на работниците по смени се прикажува
само за работниците во производството (без работниците
на раководни, стручни, општи и сродни работи). Се опфаќаат сите работници според списокот. Бројот на работниците по смени се дава според работните задачи односно
работите на кои се работело во една, две и три смени. Под
работи и задачи се подразбира работното место на кое
може да работи само еден работник во претпладневна
смена, еден во попладневна смена и еден во ноќна смена
односно само во една од нив. Под работно место не се
подразбира група на работници што на една машина
врши исти работи.
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Пример за правилно внесување на овие податоци во
табела 2: ако организација на здружен труд има 1000 работници што работат во производството и следен распоред на работите и задачите (работните места): 100 работи
и задачи на кои се работи во една смена, 100 работи и задачи на кои се работи во две смени и 200 работи и задачи
на кои се работи во три смени, во табела 2 податоците треба да се внесат на следниот начин:
1. Вкупен број на работници
1000
2. Работници на работи и задачи на кои се
работело во една смена
100
3. Работници на работи и задачи на кои се
работело во две смени
200
4. Работници на работи и задачи на кои се
работело во три смени
600
5. Работници кои на избраниот ден имале
слободен ден
100
Доколку во организацијата на здружен труд се работи во четири смени, работниците од четвртата смена треба да се префрлат во групата работници што работат на
работи и задачи на кои се работи во три смени, со тоа што
при давањето на овие податоци работните места треба да
се помножат со четири.
Бројот на работниците кои на денот за кој се дава
податок, според оперативниот план на организацијата на
здружен труд, имале слободен ден, ќе се прикаже во алинејата „работници кои избраниот ден имале слободен ден".
Ако работниците се отсутни од други причини (боледување, годишен одмор и др.),нивниот број ќе биде прикажан
кај работите и задачите на кои би работеле тој ден да дошле на работа. Затоа во некои организации на здружен
труд збирот на работниците спрема работите и задачите
на кои се работело во една, две и три смени не се поклопува со вкупниот број на работниците.
Моќноста на секоја погонска машина и мотор (моќност на примарни двигатели што не задвижуваат генератори и електромотори) се распоредува поединечно во групи според тоа дали на избраниот ден е користена за работа во една смена, две или три смени. Кога на оваа моќност
ќе и се додаде моќноста на машините и моторите од резервата и моќноста на другите мотори што на тој ден не е
користена, се добива податок за вкупно инсталираната
моќност на погонските машини и мотори.
Пример за правилно внесување на овие податоци во
табела 3: ако организацијата на здружен труд има 3000 kW
инсталирана моќносст на погонските машини и мотори,
од што ЗОО kW моќност се користеле само за работа во
претпладневна смена, 1000 kW моќност за работа во претпладневна и попладневна смена, а 1500 kW моќност за работа во претпладневна, попладневна и ноќна смена и 200
kW моќност на погонските машини и мотори на тој ден не
се користени (резерва, дефект и ел.), во табела 3 податоците треба да се внесат на следниот начин:
1. Вкупна моќност на погонските машини и
мотори во kW
3000
2. Користена за работа во една смена
ЗОО
3. Користена за работа во две смени
1000
4. Користена за работа во три смени
1500
5. Не е користена (надвор од употреба на
избраниот ден)
200
15. „Примарни двигатели" се машините и моторите
чија моќност во целост или делумно се користи за производство на електрична енергија со задвижување на генератори. Во примарни двигатели спаѓаат: парни машини,
турбини и др.
„Генератори" се машините што ја трансформираат
механичката енергија на примарните двигатели во електрична енергија (генератори за производство на електрична енергија). Не се опфаќаат синхроните компензатори за
поправка на факторот на моќноста, мотор-генераторите и
ротационите насочувачки постројки (во електролизи).
Моќноста на машините во електраните треба да се
"даде врз основа на податокот што е втиснат на фабричката плочка. Со податокот треба да се опфати и моќноста на
агрегатите што се во пробна работа, иако можеби не се воведени во картотеката на основните средства.
16. „Примарните двигател и што не задвижуваат генератори" ги опфаќаат машините и моторите што непосредно се користат за задвижување на машини работилки,
трансмисии и др., вклучувајќи ги и моторите вградени во
машините работилки, булдожерите, багерите, жичарите
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ити. Не се опфаќаат агрегатите во електраните и моторите
во камиони, автомобили, трактори и бродови.
„Електромоторите" ги опфаќаат сите самостојни мотори и моторите вградени во машини работилки, што даваат механичка енергија а ги задвижува електрична енергија. Не се опфаќаат ротационите насочувачки постројки,
синхроните компензатори за поправка на факторот на моќноста, мотор-генераторите и другите постројки на електричен погон што не даваат механичка моќност туку само
ја трансформираат или поправаат електричната енергија.
„Електропечки и термички апарати" опфаќаат: електропечки, сушилници, греалки, бојлери и други апарати за
загревање. Не се опфаќаат апаратите со помалку од 1 kW
приклучна моќност и апаратите што не и служат на индустриската дејност.
Под моќност на уреди за електролизи и галванизација се подразбира приклучната моќност на уредите забележана на т. н. фабричка плочка. Практично, моќноста е
еднаква на количината енергија што уредот ќе ја потроши
за еден час непрекината работа.
„Разладните уреди" ги опфаќаат уредите што и
служат на индустриската дејност, како и оние што се наоѓаат во ладилници за замрзнување на овошје, зеленчук и
месо во состав на организацијата за која се поднесува извештај. Приклучна моќност на разладен уред е моќноста
на моторот вграден во разладниот уред.
Бројот на машините и моторите се дава според инвентарскиот список, така што ги опфаќа сите исправни и
неисправни машини и мотори што не се книговодствен©
расходувани, било да се во редовна работа, пробен погон
или во т. н. редовна резерва. Се опфаќаат само инсталираните машини и мотори. Не се опфаќаат инсталираните машини и мотори што се наоѓаат во одделенија што не работат зашто уште се во изградба, како ниту машините и моторите што не се монтирани иако се запишани во картотеката на основните средства.
Моќноста на машините и моторите ќе се искажува
врз основа на податокот што е втиснат на фабричката
плочка.
17. Номенклатурата на индустриските производи е
задолжителна за сите организации на здружен труд што
поднесуваат годишен извештај на индустријата. Организациите според неа ќе ги прикажуваат и своите основни
производи и производите од споредните дејности. Ако со
номенклатурата не се предвидени сите финални производи што ги произведува организацијата за која се поднесува извештај, таквите производи треба да се внесат во извештајот по сите производи наведени во номенклатурата
на веќе назначеното место на образецот „Вредност на индустриските производи неспоменати во номенклатурата".
Освен неопфатените финални производи во образецот се
прикажуваат и со номенклатурата неспоменатите услуги
на индустриските погони и производството на вода од
сопствен водовод.
Како произведени количини на одделни производи ќе
се прикажат сите произведени количини во годината за која се поднесува извештај. Во тие колични се вклучуваат
производите наменети за продажба и производите наменети за натамошна преработка во организацијата за која се
поднесува извештај.
Под готов производ се подразбира секој производ
што во процесот на работа достигнал соодветен степен на
изработка, така што во номенклатурата на производите е
наведен под посебна шифра и назив. Со поимот на така дефиниран готов производ се опфаќаат и сите работи на довршување на производот, во кои спаѓаат чистењето, отстранувањето на помали недостатоци, типизираното масовно пакување, испитувањето на квалитетот, класирањето и ел. Производот е готов кога неговата исправност ќе ја
провери фабричката контрола или друг орган што врши
колтрола на квалитетот на производите. Количините на
неисправните производи не се засметуваат во готово производство.
Податокот за произведените количини на одделни
производи се зема од книгите што ги водат складиштата
(магацините) на готови стоки и полупроизводи. По исклучок, ако полупроизводот не поминува низ никакво складиште, податокот ќе се земе од евиденцијата на одделението или на погонот што го произведува тој полупроизвод.
Целокупното производство ќе се искаже под шифрите и називите наведени во номенклатурата на производи-
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те. Називите на производите се внесуваат во образецот по
редоследот од номенклатурата, при што се почнува од
ставката со најмала шифра.
Сите податоци се прикажуваат во единици на мера
што се пропишани со номенклатурата на производите.
Ако организацијата на здружен труд го евидентира своето
производство во некоја друга единица на мера, а не во
онаа што е наведена во номенклатурата, ќе мора да изврши потребно пресметување. Коефициентите за тоа пресметување ќе се утврдат со помош на техничките стручњаци во организацијата. Тие коефициенти треба да се сочуваат и постојано да се користат при составувањето на статистички извештаи. Тие ќе се менуваат само ако се изврши
поголема промена во асортиманот и квалитетот на производите. Вредноста на реализацијата треба да се запише само кај единицата на мера која е како прва назначена во номенклатурата.
Под готово производство се смета и производството
остварено врз основа на заедничко вложување со странски
партнер на територијата на нашата земја. Производството што се остварува врз основа на заедничко вложување
со странски партнер остварено надвор од територијата на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија не се
опфаќа со овој извештај (на пример, нафта и др.).
Под услужно производство се подразбира производството со суровини од нарачувачот и за негова сметка, така што производителот не се јавува како сопственик на
стоките туку само како организација која врши производствена услуга. Таквото услужно производство ќе се искаже
со шифра и со полн назив како и редовното производство
според номенклатурата и со пропишаните единици на мера, но во одвоен ред, со ознака „услуги". Со залихите се
опфаќаат количините затекнати кај производителот на 31
декември. Реализација ќе претставува испорка на изработени стоки до нарачувачот. Како вредност на реализацијата ќе се опфати само вредноста на сторената услуга, т.е.
онаа вредност што се наплатува од нарачувачот. Како услужно производство не се сметаат поправки, ремонт, инвестиционо одржување и Слични работи, туку само производството со суровини на нарачувачот (на пр. режење на
граѓа, шиење на долна облека и облека, мелење на брашно
и ферментирање на тутун). Ако сопственик на производ за
кого се врши услуга е некоја индустриска организација која посебно поднесува годишен извештај на индустријата,
таа нема да го прикаже производството за да не бидат исти количини двапати искажани. Меѓутоа, сопственикот ќе
ја прикаже продажбата на стоки како реализација, а како
залихи - само оние количини што на 31 декември се затекнале во неговите магацини.
Максимално можно прозводство на некој производ
претставува најголемата можна количина на тој производ
што било можно да се произведе во текот на годината при
полно користење на инсталираните машини и уреди и при
полна вработеност, со максимално можни технички и работни ефекти, со нормален интензитет на работа, со минимално подготвително - завршно време, со минимално
време на признати загуби и со минимално врме за ремонт,
и тоа: а) во рамките на техничко-технолошки можното
време за работа на капацитетите и б) во рамките на проектираното можно време за работа на капацитетите.
Обемот на можното време за работа и максимално
можните ефекти треба да се определат врз основа на фактичката состојба на елементите на прозводството во текот
на годината, т.е. врз основа на постојниот обем и способноста на машините и уредите, расположивите работни
простории, можниот број на работни места и вештината
на работниците. Што го определува капацитетот односно
максимално можното производство на еден производ или
на група производи, дали тоа се машините и уредите, просториите или работната сила или го определуваат заеднички, е специфично за секој капацитет и зависи од значењето што секој од споменатите фактори го има за големината на определен капацитет, па за тоа треба да решат
стручњаците што се занимаваат со планирање на капацитетите и производството.
Резервите на капацитетите (луѓе, постројки) наменети во определен момент да се вклучат во процесот на производството, било кога од процесот ќе испадне некој
важен дел од капацитетот или кога ќе се укаже потреба од
максимално напрегање на некој дел од капацитетот, не се
опфаќаат со податокот за можното производство.
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Факторите како што се недостиг на електрична енергија, суровини и ел. или слаба реализација на производите, било да дејствуваат врз обемот на производството во
подолг или пократок период, не се сметаат како фактори
што го определуваат можното производство, т.е. капацитетот. Тоа се фактори што влијаат врз обемот на оствареното производство и нејзиниот однос спрема можното
производство т.е., степенот на користење на капцитетот.
По правило, капацитетот на некој производ го определуваат само оние елементи што непосредно му припаѓаат на процесот на неговото производство, било процесот
да пртставува фабрика, погон или линија. Во организациите кои, според номенклатурата на производите, изработуваат производи со различни степени на обработка (на
пр. производство на фурнир, шперплочи и меб&л или производство на целулоза и хартија или производство на челик и валани производи ити.), капацитетот односно максимално можното производство на секој од наведените
производи се определува врз основа на факторите што му
припаѓаат на циклусот на производството само на тој
производ. Така, на пример, максимално можното производство на фурнир се определува само врз основа на факторите во погонот за фурнир. Максимално можното производство на шперплочи се определува исто така само врз
основа на факторите во погонот за производство на шперплочи, т.е. независно 'од големината на капацитетот на
фурнирот штб е полупроизвод во организацијата и се троши за производство на шперплочи. Фурнирот и шперплочите се посебни производи во номенклатурата на производите, па затоа за секој од нив посебно се определува максимално можно производство.
Ако во една од фазите на процесот на производство
на некој производ постои тесно грло, можното производство на ТОЈ прозвод треба да се определи врз основа на капацитетите на тесното грло само тогаш ако тесни грла се
оние делови на капацитетите кои вршат најсложени функции, како во поглед на големината на операцијата, така и
во поглед на тешкотиите на извршувањето и кои, по својата вредност, претставуваат највредни делови на капацитетите.
Со оглед на тоа дека и оствареното и максимално
можното производство се прикажуваат врз основа на иста
номенкалтура на производите, кај капацитетите (фабрика,
погон, линија ити.), во кои исти работници со исти средства изработуваат повеќе производи наведени во номенклатурата, максимално можното производство треба да се
прикаже во количини што би било можно да се произведат
во комбинација на производи, а што е остварена во годината. Тоа значи дека максимално можното производство
на такви капацитети не се изразува со еден производ, туку
врз основа на истовремено остварено производство на повеќе производи се изразува и максимално можното истовремено производство на повеќе производи. Притоа мора
постојано да се има предвид односот на оствреното и
можното производство на сите производи што се изработуваат со дадениот капацитет, за да не дојде до дуплирање.
Исто така, кога се во прашање капацитети што преработуваат суровини (на пр. руда со различна содржина
на метал, семе со различна содржина на масло и ел.) или
изработуваат производи од различни асортимани и квалитети (особено при преработка на метали) чии разлики влијаат врз големината на капацитетите, податоците за максимално можното производство исто така треба да се изразат врз основа на онаа комбинација на асортиманот и
квалитетот на суровините и производите што е остварена
во годината.
Кога се во прашање капацитети во кои, покрај сопствено производство, се врши и услужно производство
или се врши само услужно производство, податокот за
можно производство се утврдува за капацитетот во целост, со тоа што во образецот и кај сопственото и кај усл у ж н о г производство се прикажува сразмерно на обемот
на оствареното производство.
Максимално можното производство во годината се
утврдува, со оглед на можното време во кое се изразува,
на два начина и се прикажува посебно, во две колони. Во
првата колона се прикажува можното производство во
рамките на техничко-технолошки можното време за работа на капацитетите, кај која се зема дека секој капацитет
(фабрика, погон, линија), при минимални техничко-техно-
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лошки застои, може ефективно да се користи 365 дена во
годината, и тоа во три смени, било да е во прашање капацитет што го определуват само постројките, или постројките и работниците или само работиците. Во втората колона се прикаува можното производство во рамките на
проектираното време за работа на капацитетите. Можните времиња се дефинираат на следниот начин:
Техничко-технолошки можното време за работа на
капацитетите (фабрика, погон, линија ити.) ја претставува
разликата на календарскиот фонд на времето и времето
на техничко-технолошки неопходните застои. Во техничко-технолошки неопходни застои спаѓаат стоењата поради: а) признати подготвително-завршни работи, б) признати загуби поради пуштање на орудија за работа во погон при почетокот на работата, поради загревање, подмачкување, чистење, отстранување на помали пречки во
работата, регулирање на алатите, преуредување на орудијата за работа поради промена на асортиманот, ладење и
исклучување на орудијата за работа на крајот на работата
и в) ремонт на орудијата за работа.
Со техничко-технолошките неопходни зас+ои се опфаќа само минималното потребно подготвително-завршно време, минималното време на признатите загуби и
минималното потребно време за ремонт.
Со техничко-технолошките неопходни застои не се
опфаќа времето на стоење поради дефекти на орудијата за
работа, организациони недостатоци во процесот на производството, ниту паузите во смена и помеѓу смени.
Пример: Ако врз основа на постојните нормативи,
процени и др. за определен капацитет (фабрика, погон, линија и др.) се утврди дека за работа во три смени, техничко-технолошките неопходни застои дневно изнесуваат, во
просек, три часа и дека минималното потребно време за
ремонт на постројки во текот на годината изнесувало 10
дена, вкупните' технично-технолошки застои во текот на
годината, за капацитет што бил инсталиран од 1 јануари
до 31 декември, ќе изнесуваат (365 дена — 10 дена за ремонт) х 3 часа + 10 дена за ремонт х 24 часа «• 355 х 3
+ 10 х 24 - 1305 часа.
Техничко-технолошки можното време за работа на
капацитетот во годината тргаш би изнесувало 365 дена х
24 часа - 1305 часа « 8760 - 1305 « 7455 часа, а максимално можното производство во рамките на техничко-технолошки можното време за работа на капацитетот ќе
се добие така што максимално можното производство на
капацитетот за 1 час непрекината работа ќе се помножи со
техничко-технолошки можното време, т.е. со 7455 часа.
Максимално можното производство за еден час, по
правило, се добива така што максимално можното производство за 24 часа (три дневни смени) ќе се подели со бројот на часовите што претставуваат разлика помеѓу 24
дневни часа и минимално потребниот број часови на дневно стоење поради признати застои. Зависно од должината
на циклусот на прозводството, пресметка на можното
производство за еден час може да се изврши и во рамите
на пократко или подолго време. Меѓутоа, мора секогаш
да се има предвид дека едночасовното можно производство помножено со можниот број часови на ефективно користење на капацитетот во текот на три смени (24 часа минус бројот на часовите на признати дневни застои) треба
да го претставува максимално можното прозводство при
целосно користење на капацитетот (фабриката, погонот
линијата и ел.) во три смени.
За капацитети што се пуштени во погон или се исфрлени од натамошна употреба во текот на годината, пресметка на техничко-технолошките застои и на можното
време треба да се изврши само за перидот во кој капацитетот бил инсталиран.
Проектираното можно време за работа на капацитетот (фабриката, погонот, линијата ити.) е определено со
можниот број и должината на смените и со бројот на деновите на работа на капацитетот во текот на годината, што
се утврдени со проектот за дадениот капацитет. По исклучок, ако не е познат можниот број на смени и денови на
работа според проектот или во подолг период се остварува поголем број на смени (денови) на работа, како можен
број на смени (денови) на работа треба да се земе најголемиот број на смени (денови) во кои капацитетот работел
во последните неколку години.
Со проектираното можно времќ за работа на капацитетот не се опфаќа времето во кое капацитетот стоел пора-
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ганизации. Динарската вредност на увезениот потрошен
материјал и суровини се пресметува по внатрешните набавки цени, кои покрај цената франко југословенска граница, ги опфаќаат царината и царинските давачки, како и
сите други трошоци (транспорт и др.) од границата до
складиште^ на организацијата на здружен труд.
20. Под број на производот што ќе се наведува како
одговор на прашањето „Промени во програмата на производството" се подразбира најдеталната листа на артикли според *оја организацијата за која се поднесува извештај води евиденција во својата магазинска или комерцијална служба. Тоа значи дека бројот на производот не треба да се земе од номенклатурата според која е прикажано
индустриското производство во табела 6 на овој образец.
Под нови производи се подразбираат производите
што, во споредба со поранешното производство во организацијата за која се поднесува извештај, не се произведувале. Како нови производи ќе се сметаат и производите
што, во споредба со поранешното производство на сродни
производи, се одликуваат со изработка од други суровини,
со изработка на технолошки нов начин (преминување на
производство на текушта лента, на производство со битно
поинакви машини и др.) или се одликуваат со значајни нови својства на производот (променета употребна вредност, задоволување на новонастанатите потреби и др.). Во
нови производи не спаѓаат: нови модели (типови, форми,
фазони), нови димензии (големини, броеви, нумерации,
граматури, тежини, формати, моќност ити.), нов квалитет
(класи, градации), ново пакување (по големина, формат и
вид на амбалажа), како ни производите изработени по порачка (според нацрт, скица или список). Ке се смета дека
производот е воведен во производство ако почнало редовното производство за кое е обезбедена техничка документација, оспособен кадар и набавена потребна опрема.
Нови производи, од гледиштето на организација на
здружен труд, се производи што порано веќе ги произведувала некоја организација на здружен труд во Југославија,
но во организацијата за која се поднесува извештај првпат
се произведуваат.
Нови производи, од гледиште на целата земја, се производи што порано не ги произведувала ниту една организација на здружен труд во Југославија што се занимава со
индустриско производство. Во тие производи спаѓа и производството по штотуку откупени лиценци.
Нови производи, од гледиште на социјалистичките
републики и социјалистичките автономни покраини, се
Во случај на работење врз база на заедничка работа и
производи што порано не ги произведувала ниту една орзаедничко работење износот на реализацијата треба да ја
ганизација на здружен труд што се занимава со индусопфати вкупната вредност на производите, што значи детриско производство во таа република односно автономка во вреднсота на реализацијата треба да се опфати факна покраина.
тичката цена по која производите се примени на натамошна доработка и преработка и делот од вредноста што по
21. Како пронајдок се смета ново решение на дефиниоснов на заедничка работа и припаѓа на организацијата
ран технички проблем, кој е резултат од творечка работа,
која поднесува извештај.
кој индустриски и технички е изведлив и кој може да се коРаботните заедници на заедничките служби својот
ристи во индустриското производство или во друга стовкупен приход ќе го прикажат во редот „Вредност на услупанска или нестопанска дејност.
гите на индустриските погони неспоменати во номенклаКако техничко унапредување се смета секоја рациотурата" (шифра ООО ООО ООО 2) и во редот „Вкупна реализа- нализација
на работата што настанува со примена на поција" (шифра ООО ООО ООО 4).
знати технички средства и технолошки постапки во сите
Сите вредности се искажуваат во илјади динари.
фази на процесот на работата, со која се постигнува: зго18. Потрошокот на електрична енергија по технолемување на доходот на организацијата на здружен труд,
лошка намена се дава врз основа на документацијата и
зголемување на производственоста на работата, подобруевиденцијата со која располага организацијата што подневање на квалитетот на производите, заштеда на материјасува извештај. Ако не се располага со егзактни податоци,
ли, заштеда на енергија, подобро искористување на машитаа структура треба да ја проценат стручњаците на органите или инсталациите, подобрување на техничката коннизацијата што поднесува извештај.
трола на производите, подобрување на заштита при работа или подобрување на заштитата и унапредување на чо19. Во поглед на извозот треба да се прикаже динарвековата средина.
ската вредност на извезените стоки било да се извезени директно или преку надворешнотрговски организации. ДиКорисни предлози се сите предлози што претставуванарска вредност на извезените стоки претставува дел од
ат порационално решение или вршење на која и да е фунвкупната фактурирана реализација што со извоз на стоки
кција во организацијата на здружен труд и кои во смисла
го остварила единицата за која се поднесува извештај. Осна прописите не се сметаат како пронајдок или како техновните организации на здружен труд и единиците што се
ничко унапредување. Во корисни предлози, покрај другизанимаваат со индустриско п р о и з в о д с т в о , ^ ^ наоѓаат во- в е , спаѓаат и предлозите за подобрување на организацијасостав на земјоделски комбинати, не треба да ја прикажат
та на работењето, транспортот и ел. Во практиката на орвредноста на извозот на земјоделските производи.
ганизирана инвентивна работа обично се опфаќаат предлози што се во врска со технолошките процеси и со произВо поглед на вредност на потрошениот увозен матеводството. Според тоа, треба да се опфатат сите оние
ријал и суровини, се прикажува потрошувачката на матепредлози што организациите на здружен труд во своите
ријалот и суровините од увоз било да се директно купени
интерни акти ги наведуваат како корисни предлози.
во странство или набавени преку надворешнотрговски орди државни празнци, годишни и неделни одмори, како и
поради повремен и генерален ремонт на постројките, и
тоа само минимално потребното време за вршење на ремонт. Со можното време за работа на капацитетот не се
опфаќа ниту времето во годината во кое капацитеот не раобтел поради тоа што уште не биле инсталирани машините и уредите или биле исфрлени од натамошна употреба.
Кај капацитетите што преработуваат суровини (на
пр. прехранбена индустрија) или изработуваат производи
(на пр. индустрија на градежен материјал, прехранбена
индустрија и др.) чиј обем на преработка односно на производство е обусловен од сезоната, проектираното можно
време за работа на капацитетот, а со тоа и максимално
можното производство во рамките на тоа време, е определено со траењето на вообичаената сезона за преработка
односно производство.
Во количините потрошени за натамошно производство ќе се прикаже потрошувачката на наведените производи во рамките на организацијата за која се поднесува извештај. Тоа е т.н. интерна реализација. Во количините потрошени за натамошно производство нема да се прикажат
меѓусебните испораки на основните органиазции на
здружен труд што се во состав на иста работна или
сложена организација, бидејќи тие основни организации
на здружен труд пополнуваат посебни извештаи. Во таа
ставка не се прикажуваат производите потрошени за сопствена инвестициона изградба. Во количините потрошени
за натамошно производство не треба да се прикажат ниту
количините набавени надвор од организацијата за која се
поднесува извештај.
Реализацијата ги опфаќа количините на производите
и услугите продадени на дрруги организации на здружен
труд, како и извозот, количините потрошени за сопствена
инвестицона изградба и давањето на работниците во натура. Реализираните количини на други основни организации на здружен труд на иста работна организација исто
така се сметаат како реализирани количини од гледиштето на основната организација на здужен труд за која се
поднесува извештај. Реализација по вредности е збирот на
фактурните износи на тие количини (без интерна реализација) пресметани по основ на продажбата на производи,
потоа компензациите, регресите и премиите за реализирани количини. Од тој збир ќе се исклучат транспортните
трошоци за експедиција на стоки, така што со тој податок
се добива вредноста на реализацијата на стоките по цените на производителите, франко натоварна станица.
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Со модел се штити нова надворешна форма на определен индустриски или занаетчиски производ односно на
негов дел.
Со мостра се штити нова слика или цртеж што може
да се пренесе на определен индустриски или занаетчиски
производ односно на негов дел.
Со жиг се штити стоковен или услужен знак кој во
стопанскиот промет е наменет за разликување на стоки
односно услуги од Жгг или сличен вид.
Како know-how се сметаат знаењата и искуствата, како збир на современи технички и технолошки знаења, искуства и вештини, вклучувајќи ги оние што се однесуваат
на спецификациите на суровините, стандардите на производството и преработката, процесот на техниката и тајната на сопствените постапки и контролата на квалитетот и
други податоци што можат да се применат во индустриското и друго производство. Знаењето и искуството содржи
и известувања и упатства што се однесуваат на програмирањето, производството, употребата и одржувањето на
производите, а може да содржи и методологија на испитување на пазарот.
Како лиценца се смета отстапување, во целост или
делумно, на правото на искористување на пронајдок, техничко знаење и искуство, жиг, мостра или модел на друго
правно или физичко лице. Договорот за лиценца е полноважен само ако е составен во писмена форма.
Податоците за вложени средства во развојно-истражувачки работи за иновирање на производството во
годината за која се поднесува извештај (без издатоци за
„образование"), се земаат од образецот на завршната
сметка "Биланс на успехот", ставка „Издатоци за текушти
потреби на стручното образование и научноистражувачката работа" (во книговодството тие издатоци се водат на
контото 411). Од оваа ставка искажана во завршната сметка се одбива делот што се однесува на стручното образование.
22. Како нови индустриски објекти се сметаат: новоизградени индустриски организации и организации пререгистрирани од занаетчиство во индустрија. Од новите објекти што една организација ги гради, овде се опфаќаат
само објектите што претставуваат нови производствени
капацитети, без оглед на тоа како се конституирани - како
посебни основни организации на здружен труд, единици
во состав и др. (нови електрани, високи печки, предилници
ити.).
Реконструкции и помали проширувања на постојни-,
те објекти не се опфаќаат. Не се опфаќаат ни објекти изградени заради заштита при работата, зголемување на
продуктивноста, надополнување на технолошкиот процес,
помошни работилници и други згради, кои без нова опрема не даваат зголемено производство.
Проширувањата на капацитети ќе се опфатат како
нов објект само кога новите капацитети значително ги
прошируваат старите капацитети. Кај сложените технолошки процеси како одлучувачко проширување на капацитетите што треба да се третираат како нов објект се земаат оние проширувања што го зголемуваат бројот и капацитетот на основните, критичните машини, од кои зависи изработката на самиот производ. Производот според
кој се оценува дали новиот објект нешто значи или не значи се дефинира според номенклатурата на производите.
Секој нов објект треба да се следи две години зашто во
најголем број случаи во третата година се губи влијанието
на производството на новиот погон врз индексот на индустриското производство.
23. Податоци за кооперација, било да е во прашање
испорака или прием на производи, треба да прикажат само организациите на здружен труд што склучиле договор
за кооперација со кој ги регулираат односите на соработ-«
ката со своите партнери во земјата и во странство.
24. Под стручно образование - формалноправна квалификација, се подразбира стручното образование стечено: а) со завршување на соодветно училиште, б) завршување на училиште или курс на кои со Решението за рангот
«а школите, курсевите и испитите им е утврден ранг на
училиште односно курс, в) со признавање на степенот на
стручно образование на приучен (полуквалификуван) работник по проверување на неговата стручност во организацијата - заедницата, г) со полагање на стручен испит за
стекнување на степенот на образование на квалификуван и
висококвалификуван работник, д) со полагање на посебен
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испит за признавање на стручна подготовка според прописите за јавните работници и ѓ) со признавање на стручна
подготовка (звање) на јавните работници според прописите за јавните работници.
Високо стручно образование има лицето што завршило втор степен на факултет или на него рамна школа
односно школа или курс на кои со Решението за рангот на
школите, курсевите и испитите им е утврден ранг на факултет. Високо стручно образование има и лицето што положило посебен испит за признавање на висока стручна
подготовка за јавните работници или на кое, според прописите за јавните работници, му е признаена висока подготовка.
Вишо стручно образование има лицето што завршило прв степен на факултет или на него рамна школа, виша
или на неа рамна школа односно школа или курс на кои
со Решението за рангот на школите, курсевите и испитите
им е утврден ранг на виша школа. Вишо стручно образование може да има и лице што положило посебен испит за
признавање на виша стручна подготовка според прописите за јавните работници или на кое, според прописите за
јавните работници, му е признаена виша подготовка.
Средно стручно образование има лицето што завршило стручно училиште, училиште за општо образование или на него рамно училиште од втор степен, односно
училиште или курс на кои со Решението за рангот на училиштата, курсевите и испитите им е утврден ранг на средно училиште. Средно стручно образование може да има и
лице што положило посебен стручен испит за признавање
на средна стручна подготовка според прописите за јавните работници или на кое, според прописите за јавните работници, му е признаена средна подготовка.
Нижо стручно образование има лицето што завршило најмалку осумгодишно или на него рамно училиште
или непотполно стручно училиште за општо образование
односно што завршило училиште или курс на кои со Решението за рангот на училиштата и курсевите им е утврден ранг на осумгодишно училиште или непотполно
средно училиште. Нижо стручно образование може да има
и лицето што, според прописите за јавните работници,
има признаена нижа стручна подготовка.
Висококвалификуван степен на стручно образование
има лицето што завршило школа за висококвалификуван
работник или на неа рамна школа односно што положило
испит за стекнување степен на стручно образование на висококвалификуван работник според Општото упатство за
стекнување стручна подготовка на работниците со практична работа во претпријатие („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 54/52).
Квалификуван степен на стручно образование има
лицето што завршило школа за квалификуван работник
односно што положило испит за стекнување степен на
стручно образование на квалификуван работник.
Полуквалификуван (приучен) степен на стручно образование има лицето на кое во организацијата - заедницата
му е признаен степен на стручно образование на полуквалификуван (приучен) работник.
Неквалификуван работник е работникот што не стекнал стручно образование ниту на еден од наведените начини.
За секоја од наведените групи на степени на стручно
образование на работниците се прикажува бројната состојба на 31 декември претходната година, бројот на оние
што дошле во текот на годината за која се поднесува извештај, бројот на оние што отишле во текот на таа година
и состојбата на крајот на таа година. Помеѓу овие податоци постои сметковна усогласеност: состојба на 31 декември претходната година +. оние што дошле во текот на
годината за која се поднесува извештај — оние што отишле во текот на таа година » состојба на крајот на таа година. Тој биланс може да се наруши единствено во случај
некој работник да стекне повисока квалификација во текот
на годината за која се поднесува извештај. За да не се појави таква несогласност, овие работници треба и на почетокот на годината да се прикажат во квалификационата група во која се наоѓаат и на крајот на годината. Во бројот на
вработените на 31 декември претходната година треба да
се прикажат и работниците што отишле од организацијата на 1 јануари во годината за која се поднесува извештај.
Тие работници траба да се прикажат како работници што
отишле во текот на годината бидејќи нивното заминување
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од организацијата настапило помеѓу две календарски години.
25. Набавната (основната) вредност на орудијата за
работа, според степенот на автоматизација и годината на
производство, ќе се прикаже за: енергетски машини, уреди
и постројки, машини работилки, уреди и постројки за општа намена; специјални и специфични машини, уреди и
постројки и транспортни средства (за внатрешен погонски
транспорт) и уреди за општа намена.
Не се опфаќа вредноста на следните орудија за работа: на транспортните .средства и на средствата за врски
(освен на погонските), на инструментите, лабораториската опрема, на деловниот и неделовниот инвентар и на рачниот алат.
Вредноста на орудијата за работа ќе се прикаже по
набавната (ревалоризирана) вредност според состојбата
на 31 декември во годината за која се поднесува извештај,
додека орудијата за работа во соодветни алинеи ќе се распоредат според годината на производство. Распоредот на
вредноста според годината на производство се врши врз
основа на податоците во картотеката на основните средства. Ако во картотеката на основните средства нема податоци за годината на изработка на орудието за работа,
може да се користи и податокот за годината на набавка,
но само ако орудието за рабо га е набавено како ново. Орудијата за работа што се набавени како употребувано основно средство исто така се распоредуваат според годината на производството. За орудијата за работа за кои не се
знае годината на производството треба да се процени годината на производството и вредноста да се распореди во
определена алинеја.
Распоред на машините и уредите според степенот на
амортизација ќе се изврши по следните групи и описи:
- машини и уреди на рачен или ножен погон: ножна
преса, машина за шиење на рачен или ножен погон, рамна
печатарска машина на рачен погон и ел.;
- механизиран рачен алат: пневматички чекан, електрична дупчалка, електропулверзатор и ел.;
- машини и уреди со погон со рачно опслужување се
машините што работат ако ги опслужува најмалку еден
работник;
- полуавтоматски машини и уреди што за време на
работата вршат операции без постојана помош од работникот. Функцијата на работникот се сведува на подготву^
вање на машината за работа, снабдување со материјал и
отстапување на пречки во технолошкиот процес. Во оваа
група најчесто се распоредувааат механички разбои, постројки, како што се печки,"термички апарати, опрема на
преработувачката (процесната) индустрија (ако не е автоматизирана), примарни двигатели што не задвижуваат генератори, самосторЈни електромотори, трансмисии и преносни уреди, електролизи и уреди за галванизација, разладни и климатизациони уреди;
- циклусни автоматски машини и уреди се машините
снабдени со уреди за неприкинато автоматско свабдвуање
со материјал. Повторувањето на циклусот на операциите
не бара запирање и пуштање на машината во работа. Во

оваа група се распоредуваат како машините со уреди за
автоматско запирање при пречки во технолошкиот процес, така и машините без уреди за автоматско запирање.
Еден работник може да опслужува поголем број машини
(ткајачки автомати и ел.). Автоматизираните металуршки,
хемиски и други печки и автоматизираните постројки на
процесната индустрија се распоредуваат во оваа група;
- рефлексни и програмски автомати се автоматите со
технологија на повратна врска, кои непрекинато го споредуваат производот со добиената мостра и вршат коректури на отстапувањата од зададениот производствен процес со помош на електронски и други уреди;
- циклусни автоматизирани блокови на машини и
уреди се: автоматизирани блокови на машини и уреди
врзани со други машини на претходните и наредните стадиуми на обработката со специјален сообраќај, со регулирачки и други уреди. Во системот на управувањето на блоковите нема повратна врска (автоматизирани линии на
машините во машиноградбата и ел.);
- рефлексни автоматизирани блокови на машини и
уреди - со помош на овие машини и уреди се остварува
непрекинато производство со системот на управуавње по
принципот на повратна врска. Ознаките на физичките и
хемиските големини што го карактеризираат текот на
процесот на работата и изработените производи се
одржуваат без учество на човек и со помош на електронски уреди ги исправуваат отстапувањата од зададениот
тек на производствениот процес со давање команда на механизмот за ликвидирање на овие отстапувања;
- автоматски блокови на машини и уреди што се регулираат сами - во блоковите од овој тип режимот, со помош на електронски уреди, се менува целесообразно во
правец на оптимален;
- системот на блокови со машини што управуваат
опфаќа група системи на автоматски блокови на машини
и уреди што изработуваат производи и ги транспортираат
до потрошувачот;
- автоматски производствено-транспортни комбинати - комбинати чии производи автоматски и се доставуваат на произвдствената или личната потрошувачка (електрична енергија, вклучувајќи трафостаници, пареа за загревање, вода за пиење, течни горива по веригата: организации за производство на нафта - нафтовод - рафинерија
за нафта - транспорт - дистрибутивна мрежа). Во оваа
група спаѓаат комбинатите во кои почетната и крајната
алка на производствено-транспортната верига претставуваат производите и автоматските блокови, а алка помеѓу
нив е транспортот. Кај оваа група орудија за работа не
треба посебно да се издвојуваат одделни машини и да се
распоредуваат во некои од наведените групи, туку вредноста на целокупната опрема што е врзана за системот на
производството треба да се прикаже во оваа група. Техночкото ниво на блоковите кои прават таков комплекс од
гледна точка на саморегулирањето на системот на одделни подрачја и на системот во целост може да биде пониско
од блоковите на машините од претходните две групи.

НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОИЗВОДИТЕ
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

ГРАНКА 0101 - ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО2*
Г Р У П Н О М - ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
Подгрупа 010101 - Производство на хидроелектрична
енергија
0101010012
ОМ) 1010022

Хидроелектрична енергијад на електростопански
електрани
Хидроелектрична енергија на индустриски електрини
Подгрупа 010102 -

0101020012

В, С

MWh

В, С

MWh

В, С

MWh

Производство на термоелектрична
енергија

Термоелектрична Енергија на електростопански
електрани

i

i

ПРОИЗВОДОТ

0101020022
0101020032
0101020042
0101020052
0101020062
0101020072
0101020082
0101020092

НАЗИВ

ПРОИЗВОДОТ

Термоелектрична енергија на индустриски електрани
Термоелектрична енергија на индустриски топлани
Топла вода од индустриски топлани
Топла вода од индустриски котларници
Врела вода од индустриски топлани
Врела вода од индустриски котларници
Пареа од индустриски топлани
Пареа од индустриски котларници
Подгрупа 010103 -

0101030012

НА

ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В, е
В, С
В
В
В
В
В
В

MWh
MWh
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

В, С

MWh

Производство на
нуклеарноелектринна енергија

Нуклеарноелектрична енергија

1) Ознаките А, В, С и X, наведени во колоната „Намена на производот" ги означуваат следните намени на производите, и тоа:
А = средства за работа;
В - репродукциони материјали;
С « потрошни стоки;
X = друго (^распоредено).
2) Производство на електрична енергија прикажуваат сите електростопански електрани и сите електрани на организациите на здружен
труд од индустријата и рударството и други дејности, без оглед на тоа дали се издвоени како посебни основни организации на здружен
труд (во натамошниот текст: ООЗТ) и регистрирани во 0101 гранка (електростопанство) или се единици во состав.
Освен производството на електрична енергија, во оваа гранка треба да биде прикажано и производството на топла вода, врела
вода и пареа, според дадената номнеклатура. Под производство се подразбира излезна топлота од топлани и котларници а не меѓуфазна топлота. Тоа производство треба да го прикажат топланите и котларниците што не се издвоени во посебни ООЗТ и регистрирани во комунална дејност, туку се наоѓаат во состав на организации на здружен труд.
Топланите и котларници што се издвоени како посебни ООЗТ и според Единствената класификација на дејностите распоредени во комуналната дејност се опфатени со посебниот годишен извештај за топланите и котларниците (ТПЈ1). Под топлана се подразбира постројка што произведува електрична енергија, топла вода, врела вода и пареа, а под котларница - постројка што произведува
топла вода, врела вода и пареа. Под топла вода се подразбира вода со темература од 373° Келвинови (100° С), а под врела вода - вода
со температура над 373° Келвинови (100° С).
Kaj електростопанските електрани под готово производство се подразбира производство на генератор, а под реализација производство на прагот на електрана. Кај индустриските електрани што не се конституирале како посебни основни организации на
здружен труд, како готово производство се смета производство на генератор, а како реализација само онаа количина на електрична
енергија што е испорачана (продадена) надвор од организација на здружен труд во чиј состав се наога индустриската страна. Спореттоа, во индустриските електрани како реализација на стоки не се смета електричната енергија што е потрошена во организацијата на
здружен труд во чиј состав се наоѓа индустриската електрана. Ако индустриската електрана е конституирана како посебна основна организација на здружен труд и како таква престсавува побебна единица за посматрање, сите давања на електрична енергија надвор од
индустриската електрана ке се сметаат како реализација.

ГРАНКА 0102 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАГЛЕН
ГРУПА 01020 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАГЛЕН
Подгрупа 010201 - Производство на камен јаглен
0102010012
0102010022
0102010032
0102010042
0102010052
0102010062
0102010072
0102010082
0102010092
0102010102
0102010112

Камен јаглен, вкупно
Камен јаглен, парче
Камен јаглен, коцка
Камен јаглен, орев
Камен јаглен, грав
Камен јаглен, гриз
Камен јаглен, ситен
Камен јаглен, прав
Камен јаглен, ровен
Камен јаглен, други сортименти
Брикет на камен јаглен

В
В
В
в
в
в
В
в
в
в
В

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

0102020012
0102020022
0102020032
0102020042
0102020052
0102020062
0102020072
0102020082
0102020092
0102020102
0102020112

Подгрупа 010202 - Производство на мрк јаглен
Мрк јаглен, вкупно
Мрк јаглен, парче
Мрк јаглен, коцка
Мрк јаглен, орев
Мрк јаглен, грав
Мрк јаглен, гриз
Мрк јаглен, ситен
Мрк јаглен, прав
Мрк јаглен, ровен решетен
Мрк јаглен, ровен друг
Мрк јаглен, отпаден

в, е
в, е
в, е
в
в
в
в
в
В
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ПРОИЗВОДОТ

Н А З И В

НА

ПРОИЗВОДОТ

0102020122
0102020132

Мрк јаглен, други сортимента
Брикет на мрк јаглен

0102030012
0102030022
0102030032
0102030042
0102030052
0102030062
0102030072
0102030082
0102030092
0102030102
0102030112
0102030122
0102030132
0102030142
0102030152
0102030162
0102030172
0102030182
0102030192
0102030202
0102030212
0102030222
0102030232

Тресет
Лигнит, вкупно
Лигнит, парче
Лигнит, коцка
Лигнит, орев
Лигнит, грав
Лигнит, гриз
Лигнит, ситен
Лигнит, прав
Лигнит, ровен решетен
Лигнит, ровен друг
Лигнит, ксилит
Лигнит, други сортимента
Сушен лигнит, вкупно
Сушен лигнит, парче
Сушен лигнит, коцка
Сушен лигнит, орев
Сушен лигнит, грав
Сушен лигнит, гриз
Сушен лигнит, ситен
Сушен лигнит, прав
Сушен лигнит, други сортименти
Брикет на лигнит

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
В

t

В
В, е
в, е
в, е
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

в
в
в
в
в
в

t
t
t
илј.т 3
илј.. m3
t

в
в
в

илј. m3
илј. m3
илј. m3

Подгрупа 010203 - Производство и сушење на лигнит

ГРАНКА 0103 - ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН
ГРУПА 01030 - ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН1)

0103010012
0103010022
0103010032
0103010042
0103010052
010301Q062

Подгрупа 010301 - Производство на кокс и полукокс
Крупен металуршки кокс
Леарски кокс
Ситен металуршки кокс
Гас од коксарници2)
Гас од гасогенератори
Суров катран
Подгрупа 010302 - Производство на карбогас во
гасификации3)

0103020012
0103020022
0103020032

Карбогас (термички гас) од мрк јаглен
Карбогас (термички гас) од лигнит
Синтетски гас

Производите од дестилација на суров катран се распоредуваат во подгрупата 011810 - производство на хемикалии.
Опфаќа производство на гас врз база на преработка на јаглен.
3
) Гас добиен со гасификација на јаглен.

ГРАНКА 0104 - П Р О И З В О Д Н О НА НАФТА И
ЗЕМЕН ГАС
ГРУПА 01041 - п р о и з в о д с т в а НА СУРОВА НАФТА

0104100012
0104100022
0104100032

Подгрупа 010410 - Производство на сурова нафта
Сурова нафта
Масло од шкрилци
Природен гас од нафтни лежишта (каптажен гас)1*

В
в
в

t
t
илј. m3

в

илј. пг3

ГРУПА 01042 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕН ГАС

' 0104200012

Подгрупа 010420 - Производство на земен гас
Природен гас од гасни лежишта

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0104200022
О1О420ОО32
0104200042
0104200052
0104200062
0104200072
0104200082
0104200092
0104200102
0104200112
0104200122
0104200132
0104200142
0104200152
0104200162

Број бб - Страна 1895

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Суров газолин
Метан
Етан
Пропан-бутан
Пропан
Бутан
,
Изобутан
Пентан
Хексан
Хептан
Пентан-Газолин
Хексан-Газолин
Хептан-Газолин
Природен гас вратен во дупнатината заради истиснување
на нафта
Загуба на природен гас во производството и транспортот

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
илј. т*
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
илј. m*

в

илј. m3

Не се опфаќаат количините вратени во дупнатината заради истиснување на нафтата и количината запалена на факел.

ГРАНКА 0105 - ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ГРУПА 01050 - ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
Подгрупа 010500 - Производство на нафтени деривати
0165000012
0105060022
0105000032
0105000042
0105000052
0105000062
0105000072
0105000082
0105000092
0105000102
0105000112
0105000122
0105000132
0105000142
0105000152
0105000162
0105000172
0105000182
0105000192
0105000202
0105000212
0105000222
0105000232
0105000242
0105000252
0105000262
0105000272
0105000282
0105000292
0105000302
0105000312
0105000322
0105000332
0105000342

Суров бензин за моторни бензини1)
Суров бензин за петрохемија1)
Моторен бензин - 86 октани
Безоловен бензин тип Регулар - ВМВ 90
Безоловен бензин тип Премиум - ВМВ 95
Моторен бензин - 98 и повеќе октани
Авионски бензин
Екстракционен бензин за маслодајни култури
Екстракционен бензин за гуми
Други специјални бензини
Вајт шпиритус
Млазно гориво (керозин, тип GM1, GM4)
Петролеј за мотори
Петролеј за осветление
Друг петролеј
Дизел-гориво D-1
Дизел-гориво D-2
Дизел-гориво D-3
Дизел-гОриво D2S
Масло за горење лесно, нискосулфурно (LNS)
Масло за горење лесно, друго
Масло за горење средно, нискосулфурно (SNS)
Масло за горење средно, друго
Масло за горење тешко, нискосулфурно (TNS)
Масло за горење, екстра тешко (ЕТ)
Масло за горење тешко, друго
Масло за горење во домаќинството (EL)
Масло за горење лесно, специјално (LS, индустриско)
Други средни дестилата
Базни масла
Моторно масло
Масло за авионски мотори
Масло за диференцијал и и менувачи
Лежишно масло (рафинат)

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
Р
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Страна 1916 - Број

ПРОИЗВОДОТ

0105000352
0105000362
0105000372
0105000382
0105000392
0105000402
0105000412
0105000422
0105000432
0105000442
0105000452
0105000462
0105000472
0105000482
0105000492
0105000502
0105000512
0105000522
0105000532
0105000542
0105000552
0105000562
0105000572
0105000582
0105000592
0105000602
0105000612
0105000622
0105000632
0105000642
0105000652

66

Н А З И В

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Турбинско масло2)
Трансформаторско масло2)
Вретенско масло (рафинат)2)
Компресорско масло2)
Цилиндера^ масло
Осно масло2)
Вазелинско масло2)
Други масла за подмачкување2)
Масла за куглични лежишта2)
Товотна маст2)
Коломаст 2 )
Технички вазелин2)
Медицински вазелин2)
Други масти за подмачкување2)
Регенерирано моторно масло
Регенерирани други масла
Кристален парафин
Аморфен парафин
Битумен
Петрол-кокс, зелен
Петрол-кокс, калциниран
Петрол-кокс, крекуван, специјален
Рафинериски гас, сув
Етан, течен2)
Пропан, течен2)
Бутан, течен2)
Пропан-бутан, течен (смеса)2)
Други незаситени јаглеводороди 2 )
Други заситени јаглеводороди2)
Брајшток
Други производи на рафинерии (да се наведат кои)2)

Петок, 12. декември 1986.
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

В
в
в
в
в
в
в
в
в
в_
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

ЕДИНИЦА НА МЕРА

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
илј. m3
t
t
t
t
t
t
t
t

1) Да се прикаже вкупното производство на суров бензин без оглед на тоа дали се преработува во организацијата за која се поднесува извештај или се продава.
2) Се опфаќаат само производи на рафинерии.

ГРАНКА 0106 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗНА РУДА
ГРУПА 01060 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗНА РУДА
Подгрупа 010600 - Производство на железна руда
0106000012
0106000022
0106000032
0106000042
0106000052

Ровна незбогатена железна руда, со помалку од 42%
железо
Ровна незбогатена железна руда, со 42% и повеќе железо
Количина на железо во руда
Збогатена железна руда, со помалку од 42% железо
Збогатена железна руда, со 42% и повеќе железо
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ГРАНКА 0107 - ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА
ГРУПА 01071 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК

0107110012
0107110022
0107110032
0107110042
0107110052
0107110062
0107110072
0107110082
0107110092

Подгрупа 010711 - Производство на сурово железо
Пелети
Агломерат
Бело железо од високи печки
Бело железо од електроредукциони печки
Сиво железо од високи печки
Сиво железо од електроредукциони печки
Специјално сиво железо од електроредукциони печки
Синтетичко сиво железо од електроредукциони печки
Гас од високи печки

Петок, 12 декември 1986

ПРОИЗВОДОТ

0107120012
0107120022
0107120032
0107120042
0107120052
0107120062
0107120072
0107120082
0107120092
0107120102
0107120112
0107120122
0107120132

0107130012
0107130022
0107130032
0107130042

0107130052
0107130062
0107130072

0107130082
0107130092
0107130102

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Број бб - Страна 1903

Н А З И В НА П Р О И З В О Д О Т

ПРОИЗВОДОТ

Подгрупа 010712 - Производство на суров челик
Инготи и брами од челик од кислородни конвертори 1 )
Континуирано леани одливки од кислородни конвертори
(слабови, Глумови, гредички)
Суров челик за леарници од кислородни конвертори
Инготи и брами од челик од ЅМ печки1)
Континуирано леани одливки од ЅМ печки (слабови, блумови, гредички)
Суров челик за леарници од ЅМ печки
Инготи и брами од челик од EL печки1)
Континуирано леани одливки од EL печки (слабови, блумови, гредички)
Суров челик за леарници од EL печки
Прецизен лив
Челични топки за мелници
Одливки од челик
Челична леана сачма
Подгрупа 010713 - Производство на валан, влечен и кован челик
Тешки полуфабрикати, блумови 2 )
Тешки полуфабрикати, славови 2 )
Тешки полуфабрикати, гредички за натамошна преработка во валалници 2 )
Тешки полуфабрикати, гредички за ковачници и други2)
Средни полуфабрикати, гредички2)
Железнички шини
Тежок суров колосечен прибор 2 )
Лесен суров колосечен прибор 2 )
Тежок обработен колосечен прибор 2 )
Лесен обработен колосечен прибор 2 )

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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1) Под ИНГОТИ и брами се подразбира сиот челик влеан во кокили и брами. Притоа се зема предвид нето тежината т.е. тежината на инготот и брамата без коски и други отпадоци. Шкартот вратен од валалницата не се одбива од производството.
2) Тешките и средните полуфабрикати ги опфаќаат сите полуфабрикати што ќе се издадат во меѓуфазната преработка и при влошката
повторно се мерат, без оглед на тоа дали се наменети за продажба или преработка во организацијата за KOja се поднесува извештај.
Ако овој полуфабрикат на иста температура се вала понатаму, не се искажува. Валаниот колосечен прибор се прикажува во групата
„Тежок и лесен обработен колосечен прибор" и тоа само еднаш т.е. по штанцувањето, односно фрезувањето.
0107130112
0107130122
0107130132
0107130142

0107130152
0107130162
0107130172

0107130182
0107130192
0107130202
0107130212
0107130222
0107130232
0107130242

0107130252
0107130262
0107130272

0107130282
0107130292
0107130302
0107130312

Тешки носачи
Тежок аголен челик
Наменски челици G, М, А, В
Тежок прачкоиден челик
Профили за бродоградба
Балана жица од обичен челик3)
Балана жица од квалитетен челик3*
Среден бетонски челик, мазен4*
Лесен бетонски челик, мазен4*
Фин бетонски челик, мазен4*
Среден бетонски челик, ребрест4*
Лесен бетонски чели|с, ребрест4*
Фин бетонски челик, ребрест4*
Бетонски челик од валалница на жица4*
Топловалани ленти за натамошна преработка во
валалници со 500 mm и пошироки5*
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и
пошироки5*
Топловалани ленти за натамошна преработка во
валалници под 500 mm ширина5*
Топловалани ленти за други потреби, под 500 mm
ширина
Среден прачковиден челик
Лесен прачковиден челик
Фин прачковиден челик
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ПРОИЗВОДОТ

0107130322
0107130332
0107130342
0107130352
0107130362
0107130372
0107130382
0107130392
0107130402
0107130412
0107130422
0107130432
0107130442
0107130452
0107130462
0107130472
0107130482
0107130492

Петок, 12. декември 1986.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1916 - Број 66

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Среден аголен челик
Лесен аголен челик
Фин аголен челик
Цевни лакови
Лесни носачи
Специјални профили
Бродски дебел лим6*
Обичен дебел лим6*
Котелски дебел лим6*
Друг квалитетен дебел лим6*
Бродски среден лим, од 3 до 5 mm дебелина
Обичен среден лим, од 3 до 5 mm дебелина
Котелски среден лим, од 3 до 5 mm дебелина
Друг квалитетен среден лим, од 3 до 5 mm дебелина
Обичен топловалан танок лим7*
Квалитетен топловалан танок лим7*
Ладновалан динамо и трафо-лимови и ленти
Други ладновалани лимови, од сите димензии и
квалитети

ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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* Валаната жица од обичен и квалитетен челик ја опфаќа сета валана жица во макари, вклучувајќи ја и жицата што се преработува во
влечена жица во истата организација за Koja се поднесува извештај. Бетонскиот челик од жична валалница не спаѓа во таа група.
* Бетонскиот челик мазен, бетонскиот челик ребрест и бетонскиот челик од валалница на жица, ги опфаќаат сите видови на мазен и ребрест бетонски челик (вклучувајќи димензии од 5-10 mm) без оглед на тоа дали се во макари, Брзови или прачки.
5
* Топловаланите ленти за натамошна преработка го опфаќаат производството на ленти што се полуфабрикат за валање во ладни валалници (што служат за изработка на ладновалан лим, ладновалани ленти) за ладно обликувани профили како и за сечење на дебели, средни и танки лимови.
•) Дебелите лимови ги опфаќаат преработените лимови од разни квалитети и со дебелина поголема од 5 mm. Не се опфаќаат полуфабрикатите од линијата на дебел лим што повторно се валаат на иста линија за да се одбегне дуплирањето.
7
* Топловаланите, обичните и квалитетните танки лимови ги опфаќаат сите преработени топловалани танки и фини лимови, без оглед на
тоа дали се наманети за продажба или понатамлшна преработка во организацијата за која се поднесува извештај.
4

0107130502
0107130512
0107130522
0107130532
0107130542
0107130552
0107130562
0107130572
0107130582
0107130592
0107130602
0107130612
0107130622
0107130632
0107130642
0107130652
0107130662
0107130672
0107130682
0107130692
0107130702
0107130712
0107130722
0107130732
0107130742
0107130752
0107130762
0107130772
0107130782
0107130792
0107130802
0107130812
0107130822

Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети8*
Ладно обликувани профили
Валани бандажи
Валани тркала
Бесшевни цевки, од јагленородни челици8*
Бесшевни цевки, од легирани челици8*
Обложени бесшевни цевки8*
Влечени бесшевни цевки8*
Ладновалани бесшевни цевки8*
Влечен прачковиден челик од челик од обичен квалитет8*
Влечен прачковиден челик од квалитетен челик8*
Лупен прачковиден челик од челик од обичен квалитет8*
Лупен прачковиден челик од квалитетен челик8*
Брусен прачковиден челик од обичен челик8*
Брусен прачковиден челик од квалитетен челик8*
Патентирана жица, од 5 до 14 mm8*
Патентирана жица, од 2 до 4,9 mm8*
Патентирана жица, од 1,1 до 1,9 mm8*
Патентирана жица, до 1 mm8*
Обична влечена жица од 5 до 14 mm8*
Квалитетна жица од 5 до 14 mm8*
Обична жица од 2 до 4,9 mm8*
Квалитетна жица, од 2 до 4,9 mm8*
Обична жица, од 1,1 до 1,9 mm8*
Квалитетна жица, од 1,1 до 1,9 mm8*
Обична жица, до 1 mm8*
Квалитетна жица, до 1 mm8*
Жица од огноотпорен челик8*
Поцинкувана жица, од 5 до 14 mm9*
Поцинкувана жица, од 2 до 4,9 mm9*
Поцинкувана жица, од 1,1 до 1,9 mm9*
Поцинкувана жица, до 1 mm9*
Пластифицирана жица8*9*
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Петок, 12 декември 1986

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Број бб - Страна 1905

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0107130832
0107130842
0107130852
0107130862
010713.0872
0107130882
0107130892
0107130902
0107130912
0107130922
0107130932
0107130942
0107130952
0107130962
0107130972
0107130982
0107130992
0107131002
0107131012
0107131022
0107131032

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ
8

Црни заварени цевки до 3 цола )
1
Заштитени заварени цевки, до 3 цола 8 )
8
Влечени заварени цевки )
Ладновалани заварени цевки8)
Спирално заварени цевки, преку 3 цола 8 )
Надолжно заварени цевки, до 3 цола 8 )
Надолжно заварени заштитени цевки преку 3 цола 8 )
Спирално заварени заштитени цевки преку 3 цола 8 )
Поцинкувани заварени цевки8)9)
Лужени средни лимови
Лужени танки лимови
Лужени фини лимови
Поцинкувани средни лимови 8 ) 9 )
Поцинкувани танки лимови 8 ) 9 )
Поцинкувани фини лимови 8 ) 9 )
Поцинкувани ленти, широки до 500 mm8)9)
Поцинкувани ленти широки над 500 mm8)9)
Бел лим 8 )
Пластифициран лим8)9)
Други превлечени лимови 8 ) 9 )
Ковани производи на тешки ковачници

ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРУПА 01072 - ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРОЛЕГУРИ
Подгрупа 010720 - Производство на феролегури
0107200012
0107200022
0107200032
0107200042
0107200052
0107200062
0107200072
0107200082
0107200092
0107200102
0107200112

Силикоманган
Фероманган carbure
Фероманган affine
Ферохром carbure
Ферохром suraffine
Силикохром
Феро-никел
Феро-силициум
Силициум-метал
Силикокалциум
Други феролегури

Групите на ладновалани ленти, бесшевни цевки, влечен, лупен и брусен челик, патентирана жица, други влечени жици, заварени цевки,
поцинкувани лимови и ленти и други превлечени лимови се определени со номенклатурата на Здружението на југословенските железарници и го опфаќаат сето преработено производство прикажано само еднаш т. е во завршната фаза. На пример, влечените цевки се
опфаќаат само еднаш т. е. без меѓуфазно производство на заварените цевки потребни за влечење. Заварените цевки ги опфаќаат и оние
цевки што ќе се заштитат во натамошните фази на преработката.
9
' Поцинкуваните лимови и ленти, другите превлечени лимови и поцинкуваните жици како и поцинкуваните заварени цевки се прикажуваат само еднаш т. е. како финални производи.

ГРАНКА 0108 - ПРОИЗВОДСТВО НА Р У Д И НА
О Б О Е Н И МЕТАЛИ
ГРУПА 01081 - ПРОИЗВОДСТВО НА РУДИ И
К О Н Ц Е Н Т Р А Т ! НА БАКАР
Подгрупа 010810 - Производство на руди и концентрат
на бакар
0108100012
0108100022
0108100032

Руда на бакар
Количина на метал во руда на бакар
Концентрат на бакар
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ГРУПА 01082 - ПРОИЗВОДСТВО НА РУДИ И
КОНЦЕНТРАТИ НА ОЛОВО И Ц И Н К
Подгрупа 010820 - Производство на руди и концентрат
на олово и цинк
0108200012
0108200022

Оловно-цинкова руда
Количина на олова во оловно-цинкова руда

П1ПХ?ППП17

Кппичинд на пинк r o п покно-пинкста nvna

ПРОИЗВОДОТ

0108200042
0108200052
0108200062

Петок, 12 декември 1УЅ5

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1906 - Број 66

Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Концентрат на олово
Концентрат на цинк
Концентрат на олово и цинк

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРУПА 01083 - ПРОИЗВОДСТВО НА БОКСИТ
0108300012
0108300022

Подгрупа 010830 - Производство на боксит
Боксит
Количина на АћОз во боксит
ГРУПА 01089 - ПРОИЗВОДСТВО НА РУДИ И
КОНЦЕНТРАТИ НА ДРУГИ ОБОЕНИ
МЕТАЛИ
Подгрупа 010890 -

0108900012
0108900022
0108900032
0108900042
0108900052
0108900062
0108900072
0108900082
0108900092
0108900102
0108900112
0108900122
0108900132
0108900142
0108900152
0108900162
0108900172
0108900182
0108900192

Производство на руди и концентрати
на други обоени метали

Руда на уран
Количина на метал во руда на уран
Концентрат на уран
Руда на антимон
Количина на метал во руда на антимон
Концентрат на антимон
Руда на хром
Количина на метал во руда на хром
Концентрат на хром
Руда на жива
Руда на манган
Количина на метал во руда на манган
Руда на никел
Концентрат на никел
Концентрат на арсен
Концентрат на волфрам
Количина на волфрам во концентрат
Концентрат на пирит
Концентрат на пирхотин
ГРАНКА 0109 - ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОЕНИ
МЕТАЛИ
ГРУПА 01091 - ПРОИЗВОДСТВО НА БАКАР

0109100012
0109100022
0109100032
0109100042
0109100052
0109100062

Подгрупа 010910 - Производство на бакар
Аноден бакар од примарни суровини
Аноден бакар од секундарни суровини
Електролитички бакар од примарни суровини
Електролитички бакар од секундарни суровини
Леан електролитички бакар (трупци, блокови и жици)
Легури на бакар

t
t
t

ГРУПА 01092 - ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО
0109200012
0109200022
0109200032
0109200042
0109200052
0109200062
0109200072

Подгрупа 010920 - Производство на олово
Сурово олово од примарни суровини
Сурово олово од секундарни суровини
Рафинирано олово
Легури на олово од сурово олово од примарни суровини
Легури на олово од сурово олово од Секундарни
суровини
Легури на олово од рафинирано олово
Оловен прав
ГРУПА 01093 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК

0109300012

Подгрупа 010930 - Производство на цинк
Суров цинк

ПРОИЗВОДОТ
0109300022
0109300032
0109300042
0109300052
0109300062
0109300072

Број бб - Страна 1895

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.

Н А З И В НА П Р О И З В О Д О Т

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
В
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t

в
в

t
t

в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t

0109910012
0109910022

Суров антимон
Антимон-регулус

в
в

t
t

0109920012

Подгрупа 010992 - Производство на жива
Жива

в

t

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

в
в
в
в
в

t
t
t
t
t

Цинк во раствор и други облици
Рафиниран цинк
Електолитички цинк
Легури на цинк од суров цинк
Легури на цинк од рафиниран и електролитички цинк
Динков прав
ГРУПА 01094 - ПРОИЗВОДСТВО НА Г Л И Н И Ц А И
АЛУМИНИУМ

0109410012
0109410022

Подгрупа 010941 - Производство на глиница
Глиница за производство на алуминиум
Глиница специјална
Подгрупа 010942 - Производство на алуминум

0109420012
0109420022
0109420032
0109420042
0109420052
0109420062

Алуминиум во инготи
Алуминиум во блокови (за топло валање)
Алуминиум во трупци (за пресување)
Алуминиум од секундарни суровини
Легури на алуминиум, леарски
Легури на алуминиум, за гмечење
ГРУПА 01099 -

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ
ОБОЕНИ МЕТАЛИ

Подгрупа 010991 - Производство на антимон

Подгрупа 010999 - Производство на неспомнати обоени
метали
0109990012
0109990022
0109990032
0109990042
0109990052
0109990062
0109990072
0109990082
0109990092
0109990102
0109990112
0109990122
0109990132
0109990142
0109990152
0109990162
0109990172

Калај
Никел
Пелети на никел
Магнезиум
Легури на магнезиум
Кобалт
Ураниум
Кадмиум
Злато
Легури на злато
Рафинирано сребро
Легури на сребро
Бизмут
Селен
Платина
Паладиум
Легури на други благородни метали
ГРАНКА 0110 - ПРЕРАБОТКА НА О Б О Е Н И МЕТАЛИ
ГРУПА 01101 - ПРЕРАБОТКА НА А Л У М И Н И У М
Подгрупа 011010 - Преработка на алуминиум

0110100012
0110100022
0110100032
0110100042
0110100052

Валани рондели од алуминиум
Валан лим од алуминиум, до 4 mm дебелина
Валан лим од алуминиум, преку 4 mm дебелина
Валан лим од легури на алуминиум, до 4 mm дебелина
Валани платини од алуминум

Страна 1906 - Број 66

ПРОИЗВОДОТ

0110100062
0110100072
0110100082
0110100092
0110100102
0110100112
0110100122
0110100132
0110100142
0110100152
0110100162
0110100172
0110100182
0110100192
0110100202
0i10100212
0110100222
0110100232
0110100242

Петок, 12 декември 1УЅ5

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Валани платини од легури на алуминиум
Валани танки ленти од алуминиум до 0,5 mm дебелина
Валани ленти од алуминиум над 0,5 mm дебелина
Валани ленти од легури на алуминиум
Облагородени ленти од алуминиум и легури од
алуминиум
Валани алуминиумски фолии, сурови
Валани алуминиумски фолии, облагородени
Шавни цевки од алуминиум
Шавни цевки од легури на алуминиум
Леана и Балана жица од алуминиум и од легури на
алуминиум
Пресувани цевки од алуминиум
Пресувани цевки од легури на алуминиум
Пресувана жица од алуминиум
Пресувани прачки и профили од алуминиум
Пресувани прачки и профили од легури на алуминиум
Влечени цевки од алуминиум
Влечени цевки од легури на алуминиум
Влечени прачки и профили од алуминиум
Влечени прачки и профили од легури на алуминиум

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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в
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в
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в

t

В
В

ГРУПА 01109 - ПРЕРАБОТКА НА БАКАР И НА
ДРУГИ ОБОЕНИ МЕТАЛИ

0110910012
0110910022
0110910032
0110910042
0110910052
0110910062
0110910072
0110910082
0110910092
0110910102
0110910112
0110910122
0110910132
0110910142
0110910152
0110910162
0110910172
0110910182
0110910192
0110910202
0110910212
0110910222
0110910232

0110920012
0110920022
0110920032
0110920042
0110920052
0110920062
0110920072
0110920082

Подгрупа 011091 - Преработка на бакар и на легури на
бакар
Валан лим од бакар, до 4 mm дебелина
Валан лим од бакар над 4 mm дебелина
Валан лим од месинг до 4 mm дебелина
Валан лим од месинг над 4 mm дебелина
Валани платини од бакар
Валани платини од месинг
Валани ленти од бакар
Валани ленти од месинг
Валани рондели од бакар
Валани рондели од месинг
Пресувана жица од бакар
Пресувана жица од месинг
Пресувани прачки и профили од бакар
Пресувани прачки и профили од месинг
Други пресувани производи од бакар
Други пресувани производи од месинг
Влечени капиларни цевки
Влечени бакарни цевки, без капиларни цевки
Влечени цевки од месинг
Влечени прачки и профили од бакар
Влечени прачки и профили од месинг
Други влечени производи од бакар
Други влечени производи од бронза
Подгрупа 011092 - Преработка на олово
Валани лимови од олово и од легури, на олово
Валани ленти и фолии од олово и од легури на олово
Други валани производи од олово и од легури на олово
Влечени производи од олово и од легури на олово
Пресувани цевки од олово и од легури на олово
Оловна сачма
Други пресувани производи од олово и од легури на
олово
Леани производи од олово и од легури на олово

t
t
t
t
t
t
t

Петок, 12 декември 1986

ПРОИЗВОДОТ

Број бб - Страна 1905

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В НА П Р О И З В О Д О Т

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ1)

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Подгрупа 011093 - Преработка на цинк
0110930012
0110930022
0110930032
0110930042
0110930052

Валани лимови од цинк и од легури на цинк
Валани ленти од цинк и од легури на цинк
Валани рондели од цинк и од легури на цинк
Други валани производи од цинк и од легури на цинк
Влечени производи од цинк и од легури на цинк (жица,
прачки, профили и други влечени производи)
Пресувани производи од цинк и од легури на цинк
Леани производи од цинк и од легури на цинк

0110930062
0110930072

Подгрупа 011099 -

t
t
t
t

в
в
в

t
t
t

в

kg

в

kg

Преработка на други обоени метали

Валани, влечени и пресувани производи од калај
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени
метали

0110990012
0110990022

В
В
В
в

ГРАНКА 0111 - ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ
МИНЕРАЛИ (БЕЗ ГРАДЕЖЕН
МАТЕРИЈАЛ)
ГРУПА 01111 - ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ
МИНЕРАЛИ (БЕЗ СОЛИ)
Подгрупа 011111 - Производство на азбест
0111110012
0111110022
0111110032
0111110042
0111110052
0111110062
0111110072

Азбестна руда
Концентрат на азбест
Азбестно влакно, III и IV класа
Азбестно влакно, V и VI класа
Друго азбестно влакно, VII класа
Азбестно брашно
Азбестни крпички

в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t

0111120012
0111120022
0111120032
0111120042
0111120052
0111120062
0111120072
0111120082

Подгрупа 011112 — Производство на магнезит и глина
Магнезитна руда, ровна
Концентрат на руда од магнезит
Каустично печен магнезит во зрно
Мелен каустичен печен магнезит
Сурова огноотпорна глина
Сурова керамичка глина
Палена огноотпорна глина
Палена керамичка глина

в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t

Подгрупа 011113 — Производство на кварцен песок
Кварцен песок, суров
Кварцен песок, сепариран и измиен
Кварцен песок, обложен
Кварцит
Кварц и кварцни кристали

в
в
в
в
в

t
t
t
t

0111130012
0111130022
0111130032
0111130042
0111130052

•

Подгрупа 011119 0111190012
0111190022
0111190032
0111190042
0111190052
0111190062
0111190072
0111190082
0111190092
0111190102
0111190112
0111190122

Производство на други неметални
минерали
Суров фелдспат, натриумски
Суров фелдспат, калиумски
Суров лиска
Лиска во лушпички
Баритна руда, ровна
Концентрат на барит
Суров каолин
Суров доломит
Вулкански туфови
Сурови фосфати
Бел боксит
Суров талк

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12. декември 1986.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1916 - Број 66

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

0111190132
0111190142
0111190152
0111190162
0111190172
0111190182
0111190192
0111190202
0111190212
0111190222
0111190232
0111190242
0111190252

Сурова инфузориска земја
Бентонити
Глина за белење
Сурова креда
Други неметални минерали
Други руди на неметали
Мелен леарски графит
Мелена креда
Мелен барит
Мелен талк
Мелен фелдспат
Шлемуван и мелен каолин
Други мелени руди на неметали

В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

0111210013
0111210023

ГРУПА 01112 - ПРОИЗВОДСТВО НА СОЛИ
Подгрупа 011121 - Производство на морска сол
Морска сол за човечка храна
Морска сол за добиточна храна

е
е

t
t

0111290013
0111290023
0111290032
0111290042
0111290053

Подгрупа 011129 - Производство на друга сол
Камена сол за човечка храна
Камена сол за добиточна храна
Камена сол за индустријата
Солена вода од рудници
Вакуумирана сол

е
е
в
в
е

t
t
t
илј.т 3
t

ГРАНКА 0112 -

ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ
МИНЕРАЛИ (БЕЗ ГРАДЕЖЕН
МАТЕРИЈАЛ)

ГРУПА 01121 - ПРОИЗВОДСТВО НА СТАКЛО
Подгрупа 011211 - Производство на рамно стакло
0112110012
0112110022
0112110032
0112110042
0112110052

Рамно стакло, прозорско
Рамно орнамент-стакло
Рамно армирано стакло
Профилит-стакло
Термоизолационо стакло

в
в
в
в
в

t/ефект./илј.т 2
t/ефект./илј.т 2
t/ефект./илј.т 2
t/ефект./илј.т 2
t/ефект./илј.т 2

0112120012
0112120022
0112120032

Подгрупа 011212 - Производство на амбалажно стакло
Амбалажно стакло (балони, шишиња, стакленки и сл.)
Ампули и фиоли
Лабораториско стакло

в
в
в

t/илј. парч.
t/илј. парч.
t/илј. парч.

е

t

е
в
в

t
t/хиљ. ком.
t

е

t

е
е
е
е
в

t
t
t
t
t

в

t

Подгрупа 011219 - Производство на друго стакло
0112190013
0112190023
0112190032
0112190042
0112190053
0112190063
0112190073
0112190083
0112190092
0112190102
0112190112

Шупливо стакло за широка потрошувачка, рачна
изработка, без стакло за осветление
Шупливо стакло за широка потрошувачка, машинска
изработка, без стакла за осветление
Сијалични балони
Друго шупливо стакло за осветление
Брусени производи од кристално стакло, рачна
изработка
Брусени производи од кристално стакло, машинска
изработка
Друго кристално и полукристално стакло
Обично брусено стакло
Сигурносно калено стакло
Сигурносно ламинирано стакло
Друго техничко стакло (садови за акумулатори, сигнално
стакло, стакло за рибарски светилки, стакло за
автомобилски фарови, кварц-стакло и клинкер-стакло,
осигурувачи и сето друго стакло за техничка употреба)

Петок, 12. декември

ПРОИЗВОДОТ
0112190122
0112190132
0112190142
0112190152
0112190162
0112190173
0112190183
0112190192
0112190202
0112190212

1986.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В НА П Р О И З В О Д О Т

Стаклена волна
Стаклени плочки
Стаклено влакно, алкално
Стаклено влакно, безалкално
Стаклени ткаенини
Галантериски изработки од стакло (освен копчиња)
Огледала
Стаклени тули и ќерамиди
Стаклен мозаик
Други производи од стакло

Број бб - Страна 1895
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

в
в
в
в
в
е
е
в
в
в

t
t/илј. m2
t
t
t
>8
еф.илј.т 2 .
t
t
t

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
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t
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t
t
t
t
t
t
t
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в
в
в
в

t
t
t
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е
е
е
е

t
t
t
t

в
в
в
в
в
в
в
в

t/илЈ. m
t/илј. m
t/илј. m
t/илј. гп

в
в
в
в
в

t/илј. па]
t
t
t
t

ГРУПА 01122 - ПРОИЗВОДСТВО НА ОГНООТПОРЕН
МАТЕРИЈАЛ
Подгрупа 011220 - Производство на огноотпорен
материјал
0112200012
0112200022
0112200032
0112200042
0112200052
0112200062
0112200072
0112200082
0112200092
0112200102
0112200112
0112200122
0112200132
0112200142
0112200152
0112200162
0112200172

Пален бел боксит
Синтер-магнезит
Синтер-доломит
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно
Базични тули, термички процес
Базични тули, хемиски процес
Базичен малтер, брашно и маса
Киселоотпорни тули
Киселоотпорни малтери и брашно
Силика-динас тули
Друг силика-динас материјал
Други огноотпорни тули (силициум-карбит, силиманит,
електротопен огноотпорен материјал и др.)
Друг огноотпорен материјал (силиманит,
силициум-карбит и ел.)
Термоизолациони тули врз база на дијатомејска земја
Прашести производи врз база на инфузориска земја
Прашок за заварување
ГРУПА 01123 - ПРОИЗВОДСТВО НА ПОРЦЕЛАН И
КЕРАМИКА

0112310013
0112310023
0112310033
0112310043

Подгрупа 011231 - Производство на порцелан и
керамика за домаќинство
Производи за приготвување, служење и чување на храна
и пијачки од порцелан и керамика
Уметничка и украсна керамика
Неглеѓосани грнчарски предмети за цвеќарство и ел.
Друга керамика за домаќинство
Подгрупа 011232 -

0112320012
0112320022
0112320032
0112320042
0112320052
0112320062
0112320072
0112320082
0112320092
0112320102
0112320112
0112320122
0112320132

Производство на градежно-техничка
керамика и порцелан
Керамички канализациони цевки
Ѕидни керамички плочки, неглазирани
Ѕидни керамички плочки, глазирани
Подни керамички плочки
Фасадни керамички плочки
Мозаик-плочки
Калеви печки
Техничка керамика за градежништво
Санитарна керамика (лавабои, писоари, ноќни садови и
ситни предмети за хигиенски и медицински цели)
Лабораториска керамика
Апаратна керамика за низок напон
Апаратна керамика за висок напон
Изолатори за телекомуникации со низок напон

\

t/цпј. m
t/илј.јп
t
t

ПРШПВОЛОТ

0112320142
0112320152
0112320162
0112320172
0112320182
0112320192
0112320202

Петок, 12. декември 1986.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1916 - Број 66

Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Изолатори за слободни водови со низок напон
Изолатори за слободни водови со восок напон
Пресувана електрокерамика (утензилии и сл.)
Изолатори од друга електрокерамика
Изолатори од стеатит
Изолатори од термичка керамика
Изолатори од стакло

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРУПА 01129 - ПРЕРАБОТКА НА ДРУГИ
НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ
Подгрупа 011291 - Производство на азбестни производи
0112910012
0112910022
0112910032
0112910042
0112910052
0112910062
0112910072
0112910082
0112910092
0112910102
0112910112

Азбестна лепенка и хартија
Гуми азбестни (IT) заптивен материјал
Облоги за кочници и спојници (фрикциони производи)
Азбестни метало-пластични заптивачи
Азбестна конфекција
Азбестни термоизолациони производи
Азбестно платно и ленти
Азбестно предиво
Азбестна филтар-маса и плочи за филтрирање
Папучи за кочење за барабан и диск-кочници
Други производи врз база на азбест
Подгрупа 011292 -

0112920012
0112920022
0112920032
0112920042

Аморфни електроди
Аморфни и анодни маси
Графитни електроди
Графитни производи (лонци, реторти, графитни мини,
четкичка и сл.)
Подгрупа 011299 -

0112990012
0112990022
0112990032
0112990042
0112990052
0112990062
0112990072
0112990082
0112990092
0112990102
0112990112
0112990122
0112990132

Производство на јагленографитни
производи

Друга преработка на неметални
минерали

Минерално влакно и волна
Плочи од минерални влакна
Вештачки брусеви
Брусна хартија и платно
Други брусни производи (пасти за полирање и сл.)
Корунд, нормален
Корунд, благороден
Преработки од лиска
Силекс (сегменти и кугли)
Производи од оникс
Порозна маса - калциум-хидросиликат
Креда за пишување
Други производи од преработка на нематални минерали
(перлит, вермикулит и сл.)
ГРАНКА 0131 - МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА
ДЕЈНОСТ
ГРУПА 01131 -

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛЕН
РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ

Подгрупа 011311 0113110012
0113110022
0113110032
0113110042
0113110052
0113110062

Производство на леани, ковани и
пресувани производи

Одливки од сив лив, до 5 kg
Одливки од сив лив, од 6 до 50 kg
Одливки од сив лив, над 50 kg
Нодулиран лив
Одливки од темпер-лив, до 5 kg
Одливки од темпер-лив, од 6 до 50 kg

t
t
t
t

Петок, 12. декември 1986.

ПРОИЗВОДОТ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

од
од
од
од
од
од

НА

ПРОИЗВОДОТ

0113110072
0113110082
0113110092
0113110102
0113110112
0113110122

Одливки
Одливки
Одливки
Одливки
Одливки
Одливки

темпер-лив, преку 50 kg
алуминиум и од легури на алуминиум
месинг
бронза
цинк
други обоени метали и од нивни легури

0113110132
0113110142
0113110152
0113110162

Отковки ковани во калап
Отковки слободно ковани
Отпресоци од железо
Отпресоци од обоени метали

Број бб - Страна 1895
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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Отковки и отпресоци

Подгрупа 011312 -

0113120012
0113120022
0113120032
0113120042
0113120052
0113120062
0113120072
0113120082
0113120092
0113120102
0113120112
0113120122
0113120132
0113120142
0113120152
0113120162
0113120172
0113120182
0113120192
0113120202
0113120212
0113120222
0113120232
0113120242
0113120252
0113120262
0113120272
0113120282
0113120292

Производство на метален
инсталационен материјал
Цевки од леано железо за водовод1)
Цевки од леано железо за канализација 1 )
Фазонски делови 1 )
Леани котли за централно греење1)
Лимени котли за централно греење
Леани радијатори, и др.1)
Лимени радијатори
Алуминиумски радијатори
Конвертори
Калорифери
Уреди за искористување на сончевата (соларна) енергија
Делови на уреди за искористување на сончевата
(соларна) енергија
Бојлери за централно греење
Друга лимена опрема за инсталација (противструјни
апарати и др.)
Леани кади за бањи1)
Други леани санитарни уреди (миалници за садови,
миалници, WC шолји, резервоари за вода и др.)
Лимени кади за бањи
Други лимени санитарни уреди (миалници за садови,
миалници, WC шолји, резервоари за вода и др.)
Водоводни и санитарни арматура)
Арматури за агресивни материи 1 )
Специјални арматури на високи притисоци 1 )
Други арматури за течност1) (да се наведе кои)
Арматури за пареа1)
Арматури за гас1)
Метални свитливи цевки
Фитинзи, поцинкувани1)
Фитинзи непоцинкувани1)
Прирабници
Друг метален инсталационен материјал (да се наведе кој)

t/nr
t/mr

t/nr

Подгрупа 011313 - Производство на алат

Производство на режани алати
0113130011
0113130021
0113130031
0113130041
0113130051
0113130061
0113130071
0113130081

Метални листови за пили
Егиња
Машински ножеви за метали, дрво и други материјали
Глодала
Навојни нарезници
Спирални бургии
Развртувачи
Провлекувачи

Страна 1916 - Број

ПРОИЗВОДОТ

0113130091
0113130101

66

НАЗИВ

СЛУЖБЕН Л И С Т НА СФРЈ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Навојни бургии
Алати од тврд материјал (резни плочки, матрици и др.)

Петок, 12. декември 1986.
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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t/парч.

Алати направи
0113130111
0113130121
0113130131
0113130141
0113130151
0113130161

Наковални
Менгемиња
Направи за стегање
Рачни и механички дигалки
Плочи за рамнење и др.
Други алати направи (да се наведе кои)

0113130171
0113130181
0113130191

Алати за штанцување и обликување
Калапи за прскање и леење
Алати за ковање

0113130201
0113130211
0113130221
0113130231
0113130241
0113130251

Крампови и копачки
Ковани лопата, дурин и мотики
Пресувани лопати, дурин и мотики
Гребла и вили
Коси и српови

0113130261
0113130271

Мерен алат
Контролен алат

Производство на алати за обликување

Рачен алат за земјоделство

Друг рачен алат за земјоделството (да се наведе кој)

Мерен и контролен алат

1) Суровите одливки на: цевки и фазонски делови, леани котли и уреди за централно греење, леани санитарни уреди, арматури како и фитинзи и прирабници се искажуваат два пати, и тоа прво во групата „Производство на леани, ковани и пресувани производи", а потра
во групата производи „Производство на метален инсталационен материјал", за да се добие вкупното производство на леарниците.

Рачен пневматски алат
0113130281
0113130291
0113130301

Пневматски чекани
Пневматски дупчалки
Друг рачен пневматски алат (да се наведе кој)
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Друг рачен алат
0113130311
0113130321
0113130331
0113130341
0113130351

Метални рачни алат
Дрводелски алат
Алати за обработка на пластични маси
Работни приклучоци за рачен, електричен и друг алат
Друг неспоменат рачен алат (да се наведе кој)

0113130362
0113130372
0113130382

Утензилии за текстилната индустрија
Утензилии за индустријата на кожа и обувки
Утензилии за друга индустрија (да се наведе која)

Утензилии од метал

Подгрупа 011314 - Производство на метална амбалажа
011 Ј ! 40012
0113140022
0113140032
0113140042
0113140052
0113140062
0113140072
0113140082
0113140092

Аеросол-амбалажа од бел лим
Друга амбалажа од бел лим (да се наведе која) *
Аеросол-амбалажа од алуминиум
Друга амбалажа од алуминиум (да се наведе која)
Амбалажа од олово
Буриња од црн лим
Друга амбалажа од црн лим (да се наведе која)
Амбалажа од поцинкуван лим
Челични шишиња

пгоизводог
0113140102
0113140112
0113140122

Број бб - Страна 1895

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.

Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Пломби
Амбалажа од други метали
Метални затворани за шишиња, тегли и др.
Подгрупа 011315 -

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ1)

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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Производство на шајки, заковки,
завртки и други жичени стоки

Шајки
0113150012
0113150022

Градежни шајки
Други наменски шајки (да се наведе кои)

0113150032
0113150042
0113150052

Челични заковки
Заковки од алуминиум
Заковки од други обоени метали

Заковки

Вијчени производи
0113150062
0113150072
0113150082
0113150092
0113150102
0113150112
0113150122
0113150132
0113150142
0113150152

Завртки за дрво
Завртки за лим
Ситни завртки до 6 mm
Завртки за општа намена
Завртки од повисоки класи на цврстина
Навртки
Вијчени производи за железници
Елементи за осигурување на вијчени споеви
Вијчени производи од обоени метали
Други вијчени производи (тирфони и др.)

Бодлива жица, мрежи, плетиво и платно од челик и
обоени метали
0113150162
0113150172
0113150182
0113150192
0113150202
0113150212
0113150222

Бодлива жица
Челични жичени мрежи, ленти и плетиво
Челично жичено платно
Жичено плетиво од обоени метали
Жичено платно од обоени метали
Жичена волна
Други производи од плетена жица (да се наведе кои)

0113150232
0113150242
0113150252
0113150262

Технички пружини
Пружини за мебел
Б р а н е с т пружини
Жичени јадра

0113150272
0113150282
0113150292
0113150302
0113150312
0113150322

Електроварени метарски синцири
Патент-синџири
Синцири за тркала на возила
Технички синцири
Котвени синџири
Талови синџири

0113150332
0113150342

Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани

Пружини

Метални синџири

Електроди за заварување

Подгрупа 011316 - Производство на тркалачки лежишта
0113160012
0113160022
0113160032
0113160042

Куглични лежишта
Валчести лежишта
Игличести лежишта
Лизгави лежишта

пгоизводот

0113160052
0113160062

Петок, 12. декември 1986.
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Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Други лежишта (да се наведе кои)
Делови на тркалачки лежишта

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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Подгрупа 011319 - Производство на друг метален
репродукционен материјал

Окови и прибор
0113190012
0113190022
0113190032
0113190042
0113190052
0113190062

Окови и прибор за градежна столарија
Окови и прибор за мебел
Окови за обувки
Окови за кожна и гумена галантерија
Поткови за добиток
Други окови и прибор (да се наведе кои)

Друг метален репродукционен материјал
0113190072
0113190082
01И190092
0113190102
0113190112
0113190122
0113190132

Заварени арматурни мрежи
Ѕидни платна (мрежи)
Решеткасти носачи од жица
Други жичени производи за армирање на бетон да се
наведе кои)
Мрежи од истегнати метали
Механизми и брзовези
Друг неспоменат метален репродукционен материјал (да
се наведе кој)
ГРУПА 01132 - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ
ГРАДЕЖНИ И ДРУГИ
КОНСТРУКЦИИ
Подгрупа 011320 -

0113200011
0113200021
0113200031
0113200041
0113200051
0113200061
0113200071
0113200081
0113200091
0113200101
0113200111
0113200121
0113200131
0113200141
0113200151
0113200161
0113200171
0113200181
0113200194
0113200201
0113200211
0113200221
0113200231
0113200241
0113200251
0113200261
0113200271
0113200281
0113200292
0113200301

Производство на метални градежни и
други конструкции

Челични мостови
Челични покриви
Челични хали, вклучувајќи и хали од цевки
Лимени цевки и оџаци
Метални прозорци и врати (освен алуминиумон)
Метални жалузини
Челични столбови за висок напон
Челични столбови за жичари
Челични столбови за осветление
Други челични столбови (да се наведе кои)
Фасадни челични скелиња
Метални јамски потпирачи
Свртници и вкрстувања за железнички пруги
Свртници и преносници
Сигурносна опрема за патишта (браници)
Наметала
Кесони и бункери
Метални силоси
Контејнери за живеење и метални куќи
Контејнери за складирање и транспорт на стоки
Подигачки колички
Метални палети
Индустриски садови
Резервоари, гасометри и цистерни
Метални киосци
Алуминиумски прозорци, врати и ролетни
Други конструкции од обоени метали (да се наведе кои)
Други неспоменати метални конструкции (да се наведе
кои)
Делови на метални, градежни и други конструкции
Подготвување и монтажа на метлани и други
конструкции

В
А

t
илј.еф.час.

ПРОИЗВОДОТ

Број бб - Страна 1917
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НАЗИВ

ГРУПА 01139 -

НА

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА
ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА И НА
ДРУГИ МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ

Подгрупа 011390 -

Производство на стоки за широка
потрошувачка и на други метални
производи

0113900013
0113900023

Трезорски врати и трезори
Каси

е
е

t/парч.
t/парч.

0113900033
0113900043

Касети
Системи на ормани за архивирање (системи на подвижни
регали, картомати, железни ормани, преносни архивски
сандаци и др.)
Метална опрема за работилници (гардеробни ормани,
алатни ормани, сандаци за алат, работни маси, столови
ндр.)
Метална опрема за дуќани (полици за дуќани и за
складови, пултови, кошари и колички за самопослуги и
ДР-)
Ормани за медицинска опрема, прибор и лекови
Кревети за болници
Хируршки маси
Забарски столови
Друга метална опрема за болници и амбуланти (да се
наведе која)
Метална опрема за угостителство и општествена
исхрана (колички за послужување и др.)
Метална опрема за кампување (кревети, маси, столови и
др.)
Друг метален мебел (да се наведе кој)
Метални скали
Шијачки машини за домаќинство
Емајлирани садови
Алуминиумски садови
Поцинкувани садови
Други садови (да се наведе кои)
Прибор за јадење, од алуминиум
Прибор за јадење, од нерѓосувачки .челик
Прибор за јадење, од друг челик
Гасни печки и греалки
Гасни шпорети и решоа
Бојлери на гас
Печки на течни горива
Шпорети на течни горива
Печки на цврсти горива
Трајножаречки печки
Печки и шпорети за етажно греење
Шпорети на цврсти горива
Шпорети на цврсто гориво и електрична енергија
Делови за печки и шпорети
Прибор за подготвување јадење и напивки (машини за
мелење месо, ореви, кафе и др. и апарати за варење кафе,
чај и др.)
Друг метален кујнски прибор за служење и чување храна
(да се наведе кој)
Жилети
Противпожарни апарати и прибор
"Спортско огнено оружје
Автоматски ваги
Куќни ваги
Магацински ваги
Пултни ваги

е

t/парч.

е

t/парч.

е

t/парч.

е

е

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

е

t/парч.

е

t/парч.

е
е

в

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t

е

t/парч.

е

t/парч.
t/илј. парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

0113900053
0113900063
0113900073
0113900083
0113900093
0113900103
0113900113
0113900123
0113900133
0113900143
0113900153
0113900163
0113900173
0113900183
0113900193
0113900203
0113900213
0113900223
0113900233
0113900243
0113900253
0113900263
0113900273
0113900283
0113900293
0113900303
0113900313
0113900323
0113900333
0113900342
0113900353
0113900363
0113900373
0113900384
0113900394
0113900404
0113900413
0113900424
0113900434

(
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е
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0113900444
0113900453
0113900463
0113900473
0113900483
0113900493
0113900503
0113900513
0113900523
0113900534
0113900544
0113900553
0113900561
0113900571
0113900581
0113900594

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Други ваги (без аналитички, колски и вагонски)
Тегови од леано железо
Тегови од обоени метали
Котли за варење со ложиште
Запалки за гас, цигари и др.
Прибор за ложење (жарачи, лопатки, маши и др.)
Галантериски изработки од метал (копче, топуски,
шноли и др.)
Прибор за чистење (жици за паркет, садови и др.)
Уреди за медицински и лабораториски потреби
Штици за пеглање
Средства за врзување и пакување
Други производи за широка потрошувачка (да се наведе
кои)
Јапонери
Рачни железни колички
Колички со механички погон - кари
Неспоменати производи на металната индустрија (да се
наведе кои)

Петок, 12. декември 1986.
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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X

t
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

е
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

X

t/парч.

За производство иа гимнастички справи, музички инструменти, копчиња, налив-пера, патент-моливи и ел. види ја гранката 0139-Производство на разновидни производи

ГРАНКА 0114 - МАШИНОГРАДБА
ГРУПА 01141 - ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И
УРЕДИ (БЕЗ ЕЛЕКТРИЧНИ И
ЗЕМЈОДЕЛСКИ)
Подгрупа 011411 - Производство на енергетски машини
и уреди
0114110011
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t/парч.
kg/nap4./kW
t/парч.
t

Бродски парни котли
А

0114110021

Погонски парни котли

0114110031
0114110041
0114110051
0114110061
0114110071
0114110081
0114110091
0114110101
0114110111
0114110121

Други котларски уреди (да се наведе кои)
Уреди за ложење со цврсти горива
Уреди за ложење со течни горива
Уреди за ложење со гасни горива
Загревачи на воздух
Загревачи на вода (економајзери)
Загревачи и прегревачи на пареа
Изменувачи на топлота
Парни турбини
Друга опрема и уреди за термоелектрани, топлани и
котларници (да се наведе која)
Реакторски постројки
Друга опрема за нуклеарни електрани (да се наведе која)
Водени турбини
Друга опрема за хидроелектрани (да се наведе која)
Опрема и уреди за нековенцијални видови на енергија
Бродски мотори спороодни, до 250 O/MIN
Бродски мотори средноодни, од 251 до 750 O/MIN
Бродски мотори брзоодни, над 750 O/MIN
Други мотори со внатрешно согорување (освен бродски,
мотори, мотори за друмски и шински возила и за
авиони)
Хидраулични мотори
Парни и гасни машини
Делови на енергетски машини

0114110131
0114110141
0114110151
0114110161
0114110171
0114110181
0114110191
0114110201
0114110211
0114110221
0114110231
0114110242

9

9

ПРОИЗВОДОТ
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Н А З И В

Подгрупа 011412 -

Н А

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Производство на градежни и
рударски машини и уреди

Машини и уреди за рударство
0114120011
0114120021
0114120031
0114120041
0114120052

Машини и уреди за вадење и облагородување на руда
Машини за дробење руда
Машини за длабочина^ дупчење
Други машини за рударство (да се наведе кои)
Делови на машини и уреди за рударството

0114120061
0114120071
0114120081
0114120091
0114120101
0114120111
0114120121
0114120131
0114120141
0114120151

Булдожери
Багери
Ежови
Вибровалјаци
Други валјаци (да се наведе кои)
Вибронабивачи
Истоварувачи (дампери)
Машини за производство на бетон
Мешалки за бетон
Средства за набивање на бетон (вибратори и
первибратори)
Машини за производство на асфалт (асфалтни бази)
Финишери за асфалт и бетон
Копачки - екскаватори - натоварувачи
Собирачи - скрепери
Рамнила - гредери
Автоматски бетонари
Други машини и уреди за градежништвото (да се наведе
кои)
Делови на машини и уреди за градежништвото

А
А
А
А
В

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t/шУпарч.
t/шУпарч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

В

t

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

В

t

Машини и уреди за градежништвото

0114120161
0114120171
0114120181
0114120191
0114120201
0114120211
0114120221
0114120232

Подгрупа 011413 -

Производство на машини за
обработка на метали и дрво

Машини работилки за обработка на метали со
симнување на струганица
0114130011
0114130021
0114130031
0114130041
0114130051
0114130061
0114130071
0114130081
0114130091
0114130101
0114130111
0114130121
0114130131
0114130141
0114130151
0114130161
0114130171
0114130181
0114130191
0114130201
0114130212

Стругови, нумерички управувани
Стругови универзални
Стругови автоматски
Други стругови (да се наведе кои)
Рендиња, нумерички управувани
Други рендиња (да се наведе кои)
Дупчалка нумерички управувани
Други дупчалки (да се наведе кои)
Глодалки, нумерички управувани
Други глодалки (да се наведе кои)
Ножици за сечење лим
Други машини за сечење лим (машински пили, егиња и
ДР-)
Брусилки, нумерички управувани
Други брусилки (да се наведе кои)
Машини за полирање и лепување
Машини за изработка на запчаници
Специјализирани машини за обработка на метали со
симинање на струганица
* Трансфер на линија
Обработувачки центри
Други машини работилки за об >аботка на метали со
симинање на струганица (да се наведе кои)
Делови на машини работилки за обработка на метали со
симинање на струганица

i
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0114130221
0114130231
0114130241
0114130251
0114130261
0114130271
0114130281
0114130292

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Машини работилки за преобликување на метали
Машини за свиткување, рамнење и обликување на
метали
Машински чекани и ковачки машини
Хидраулички преси
Механички преси
Машини и уреди за леарници
Машини за заварување и режење, полуавтоматски и
автоматски гасни
Други машини работилки за преобликување на метали
(да се наведе кои)
Делови на машини работилки за преобликување на
метали

Петок, 12. декември 1986.
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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t/парч.
t

А
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t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

В

t

Уреди за површинска обработка на метали
0114130301
0114130311
0114130321
0114130331
0114130341
0114130352

Уреди за чистење и разместување
Барабани, вибратори, ултразвучни уреди и др.
Уреди за хемиска и галванска обработка на метали
Уреди за лакирање, пластифицирање и др.
Други уреди за површинска обработка на метали (да се
наведе кои)
Делови на машини и на уреди за површинска обработка
на метали

Машини работилки за обработка на дрво
0114130361
0114130371
0114130381
0114130391
0114130401
0114130411
0114130421
0114130431
0114130441
0114130452

Глодалки за дрво
Стругови за дрво
Дупчалки за дрво
Рендиња за дрво
Гатери
Машински пили за дрво
Комбинирани машини за обработка на дрво
Машини за симинање на кора од трупци
Други машини работилки за обработка на дрво (да се
наведе кои)
Делови на машини работилки за обработка на дрво
Подгрупа 011419 -

0114190011
0114190021
0114190031
0114190041
0114190051
0114190061
0114190071
0114190081
0114190091
0114190101
0114190111
0114190121
0114190131
0114190142

Производство на други машини и
уреди (без електрични и земјоделски)

Машини и уреди за прехранбена индустрија
Мелнички машини
Машини и уреди за индустријата на шеќер
Машини и уреди за производство на растителни масла и
масти
Машини у уреди за кланичката индустрија
Машини и уреди за преработка на млеко
Машини и уреди за индустријата на конзерви
Машини и уреди за индустријата на тестенини
Машини и уреди за пекарници
Машини и уреди за преработка на овошје и зеленчук
Машини и уреди за индустријата на кондиторски
производи и слатки
Машини за пакувње на прехранбени производи
(мирудин, сурогати на кафе и др.)
Машини и уреди за индустријата на вриење
Машини и уреди за друга прехранбена индустрија
Делови на манћини и уреди за прехранбена индустрија
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А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
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А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
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А
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Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

НАЗИВ

НА

Број бб - Страна 1921
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Машини и уреди за текстилната индустрија
0114190151
0114190161
0114190171
0114190181
0114190191
0114190201
0114190211
0114190222

Машини и уреди за преработка на текстилни сировини
Предилни машини и уреди
Разбои
Машини за довршувње на текстил
Други технички машини и уреди (да се наведе кои)
Машини и уреди за изработка на трикотажа и
позамантерија
Шијачки машини зћ индустријата
Делови на машини и на уреди за текстилната индустрија

А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч./вретена
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
В

t/парч.
t

А
А

t/парч.
t/парч.

А
А

t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

t/парч.
t/парч.

Машини и уреди за индустријата за градежен материјал
и на други неметали
0114190231
0114190241
0114190251
0114190261
0114190271
0114190282

Машини за дробење и гранулирање
Машини и уреди за индустријата на огноотпорни
материјали
Машини и уреди за производство на тули и ќерамиди
Ротациони печки (цемент и др.)
Други машини за индустријата на градежен материјал
(да се наведе кои)
Делови на машини и на уреди за индустријата на
градежен материјал и на други неметали)

Машини и уреди за индустријата на кожа и гума
0114190291

Машини и уреди за штавење и обработка на кожа

А

0114190301

Машини и уреди за изработка на кожени обувки и
галантерија
Машини и уреди за преработка на гума
Делови на машини и на уреди за индустријата на кожа и
гума

А

0114190311
0114190322

А
В

t/парч.

А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
В
А
А

t/парч.
t
t/парч.
t/парч.

Други машини и уреди
0114190331
0114190341
0114190351
0114190361
0114190371
0114190382
0114190391
0114190401
0114190411

0114190421
0114190431
0114190441
0114190451
0114190461
0114190471
0114190481
0114190491
0114190501
0114190511
0114190521
0114190531
0114190542

Печки и уреди за топење и рафинирање
Машини за валање
Машини и уреди за изелекувње
Калапи за инготи
Други машини и уреди за металугријата
(да се наведе кои)
Делови на машини и уреди за металургија
Машини и уреди за хемиската индустрија
Машини за хемиско чистење на облека
Уреди и линии за хемиска подготовка (за бојосување,
конзервирање, лакирање и др.) освен машини за
обработка на метали
Машини за производство и преработка на харија
Машини и уреди за индустријата на пластични маси
Машини и уреди за преработка на тутун
Машини и уреди за графичката индустрија
Машини и уреди за шумарството (освен машински пили
за дрво)
Книговезачки машини
Бродски палубни машини (освен дигалки)
Механички и електромеханички преносници, запчести
Механички и електромеханички преносници, полжавести
Механички и електромеханички преносници други
Уреди за миење на сообраќајни средства
Други неспоменати машини и уреди (да се наведе кои)
Делови на машини и на уреди за друга индустрија

1

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
В

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

Страна 1940 - Број бб

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Н А З И В НА П Р О И З В О Д О Т

Петок, 12 декември 1986
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Уреди за вентилација, климатизација и заштита на
човековата околина
0114190551
0114190561
0114190571
0114190581
0114190591
0114190601
0114190611
0114190621
0114190631
0114190641
0114190651
0114190661
0114190672

Уреди за вентилација
Уреди за климатизација и реење со топол воздух и вода
Уреди за сушење (индустриски сушилници)
Разладни уреди за индустриско ладење
Уреди за индустриско отпрашување
Уреди за пречистување на вода
Уреди за пречистување на отпадни гасови
Уреди за уништување на отпадоци
Системи за гаснење пожари
Уреди за рециклажа со издвојување на секундарни
суровини
Уреди за искористување на топлина на отпадни гасови
Други уреди за заштита на човековата околина
Делови на уреди за вентилација, климатизација и
заштита на човековата околина

А
А
А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парЧ;

В

Пумпи, компресори, колски и вагонски ваги
0114190681
0114190691
0114190701
0114190711
0114190721
0114190731
0114190741
0114190751
0114190761
0114190771
0114190781
0114190791
0114190801
10114190812

Механички пумпни за течност
Рачни пумпи за течност
Бензински пумпи постројки
Воздушни пумпи за велосипеди и автомобили
Мали пумпи за домаќинство
Циркулациони пумпи
Специјални пумпи (хемиски, подводни, за тиња, за бетон
и др.)
Системи за повишување на притисокот на вода
Други пумпи (да се наведе кои)
Подвижни компресори
Стабилни компресори
Компресори за бојосување
Колски и вагонски ваги
Делови на пумпи, на компресори и ваги

А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А
А
А
А
В

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

В

t/парч.

Транспортери, дигалки и други натоварни и претоварни
средства
0114190821
0114190831
0114190841
0114190851
0114190861
0114190871
0114190881
0114190891
0114190901
0114190911
0114190921
0114190931
0114190941
0114190951
0114190961
0114190972

Транспортери, лентести
Транспортери, валчести
Транспортери, синцирести
Транспортери, летвести
Транспортери, полжавести
Мостни дигалки
Контејнере^ дигалки
Градежни и ку пол ни дигалки
Други индустриски дигалки (да се наведе кои)
Куќни и товарни дигалки
Натоварни и претоварни дигалки
Дигалки мачки
Бродски дигалки и витли
' Регални и други натоварувачки
, Виљушкари на батериски и дизел-погон
Делови на транспортери, на дигалки и на други
натоварни и претоварни средства
ГРУПА 01142 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
МАШИНИ
Подгрупа 011420

0114200011

Производство на земјоделски
машини

Едноосни самоодни машини

t/парч.

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0114200021
0114200031
0114200041
0114200051
0114200061
0114200071
0114200081
0114200091
0114200101
0114200111
0114200121
0114200131
0114200141
0114200151
0114200161
0114200171
0114200181
0114200191
0114200201
0114200211
0114200221
0114200231
0114200241
0114200251
0114200261
0114200271
0114200281
0114200291
0114200301
0114200311
<ЗД114200321
0114200331
0114200341
0114200351
0114200361
0114200371
0114200381
0114200391
0114200401
0114200411
0114200421
0114200431
0114200441
0114200451
0114200461
0114200471
0114200481
0114200491
0114200501
0114200511
0114200521
0114200531
0114200541

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
НАЗИВ

Број бб - Страна 1923
ПРОИЗВОДОТ 1 )

НА П Р О И З В О Д О Т

Приклучоци за едноосни самоодни машини
Тракторски плугови
Спрежни плугови
Ротациони ситналки
Брани
Чинијаши
Култиватори - сетвоспремачи
Други машини за обработка на земја (да се наведе кои)
Сеалки за стрни жАта
Сеалки за пченика и други крупнозрнести посеви
Садилки, расадувачи на расад и други сеидбени машини
Култиватори за меѓуредна обработка
Растурачи на минерално ѓубриво
Растурачи на шталско ѓубре
Растурачи на осока
Комбајни за жито
Берачи на пченка
Комбајни за вадење репа
Линии за вадење репа
Линии за вадење луковица
Други комбајни (да се наведе кои)
Косачки самоодни
Косачки спрежни
Косачки тракторски
Гребла
Превртувачи на сено
Преси за сено и слама
Комбајни за силажа
Други машини за косење, жетва и берба (да се наведе
кои)
Рачни прскали
Моторни прскалки
Тракторски оросувачи
Други машини за сузбивање на растителни болести и
штетници (да се наведе кои)
Елеватори, транспортери и натоварувачи за земјоделски
производи
Роначки на пченка, рачни
Роначки на пченка, други (да се наведе кои)
Сечачи на добиточа храна
Мелници чеканари со електричен мотор
Мелници чеканари со бензински мотор
Мелници чеканари со кардански погон
Котли за спремање на добиточна храна
Други машини и уреди за спремање на добиточна храна
(да се наведе кои)
Уреди за наводнување и вештачки дожд
Молзни единици за млеко
Уреди за свињогојство
Уреди за говедарство
Уреди за живинарство
Други уреди за сточарство (да се наведе кои)
Неспоменати замјоделски машини и уреди (да се наведе
кои)
Сушилници и дехидратори за обработка на земјодеслки
прозводи
Преси и гмечалки за грозје
Казани за печење ракија
Тријери и машини за чистење, сортирање и др.

I

ЕДИНИЦА НА МЕРА

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

А
А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч. 1 )
t/парч. 1 )
t/парч. 1 )
t/парч. 1 )

А

t/парч.

А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч. 1

t/парч.

Страна 1924 - Број бб

ПРОИЗВОДОТ
0114200551
0114200562

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12 декември 1986
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Други машини за индустриска преработка на земјоделски
производи (да се наведе- кои)
Делови и прибор за земјоделски машини

ЕДИНИЦА НА МЕРА

А
В

t/парч.
t

А
А
А
А
А
А
А
X

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

') Под втората единица на мера се подразбира комплетна линија.

ГРУПА 01143 -

ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕМА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ
ЦЕЛИ, НА МЕРНИ И КОНТРОЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ И НА УРЕДИ ЗА
АВТОМАТИЗАЦИЈА НА
УПРАВУВАЊЕТО (ОСВЕН О Н И Е ОД
ГРАНКАТА 0117)

Подгрупа 011430 •

Производство на опрема за
професионални и научни цели, на
мерни и контролни инструменти и на
уреди за автоматизација на
управувањето (освен оние од
гранката 0117)

Канцелариски машини, уреди и апарати
0114300011
0114300021
0114300031
0114300041
0114300051
0114300061
0114300071
0114300084

Машини за пишување
Сметачки машини (освен електронски)
Регистар - каси (освен електронски)
Машини за копирање
Апарати за цртање
Книговодствени машини
Системи на машини со дупчени картички
Прецизни ваги

Инструменти, апарати и прибор за медицна и ветерина2)
0114300094
0114300104
0114300114

Инструменти за медицина
Инструменти за ветерина
Апарати и прибор за лабораториски и медицински цели

0114300123
0114300134
0114300144
0114300154
0114300164
0114300174
0114300184

Фото-апарати
Рамки за очила
Стакла и леки за корекција на видот
Леки за фотоапарати, микроскопи и др.
Микроскопи
Дурбини (двогледи)
Други оптички инструменти и апарати

X
X
X

Оптички инструменти и апарати
С
X
X
X
X
X
X

парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.

С
С
С
С

парч./kg
парч./kg
парч./kg
парч./kg

Часовници (освен електронски)
0114300193
0114300203
0114300213
0114300223

2

Ѕидни, улични и слични часовници
Часовници за на маса
Рачни и цепни часовници
Други часовници (за регистрација, штоперици,
автомобилски и др.)

) Забарски столови, пултови и маси наменети за медицински цели се искажуваат во гранката 0113 „Металопреработувачка дејност", под
шифрите 011390008, 009 и 010.

Апарати и инструменти за мерење, контрола, регулација
и регистрација
0114300231
0114300241
0114300251
0114300261
0114300271
0114300281

А
А
А
А
А
А

Термометри
Бројачи
Брзинометри
Други мерни инструменти
Гасомери
Водомери

I

парч./kg
парч./kg
парч./kg
парч./kg
парч./kg
парч./kg

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0114300291
0114300301

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

Број бб - Страна 1925
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДОТ

Инструменти за мерење притисок (манометри и др.)
Неспоменати и слични производи на прецизната
механика (да се наведе кои)

ЕДИНИЦА НА МЕРА

А
А

ком./kg
парч./kg

А
А
А

парч./kg
парч./kg
парч./kg

А
А
А

парч./kg
парч./kg
парч./kg

А

парч./kg

А
А
В

парч./kg
парч./kg
kg

А

ил>. еф. час.

Пневматачки и ху драу лички елементи на регулациони
кола
0114300311
0114300321
0114300331
0114300341
0114300351
0114300361
0114300371

Мерни претворувачи и давачи
Покажувачки инструменти
Регистрирачки мерни*инструменти
Претворувачи на сигнали (механички,
механичко-електрични и електрично-механички)
Зајакнувачи и реден
Регулатори
Извршни органи (хидрауличко пневматички посебно и
комбинации со електрика)

Уреди и елементи за управување и автоматизација
0114300381
0114300391
0114300402

Уреди и елементи за управување (хидраулички,
пневматички, посебно комбинации со електрика)
Уреди за автоматизација
Делови на производи на прецизната механика
ГРУПА 01149 - МОНТАЖА
Подгрупа 011490 - Монтажа

0114900011
3

Монтажа 3 *

) Овде треба да се прикаже монтажата на машини и друга опрема што ја вршат i рбзводителите на машини и опрема, а исто така и специјализирани организации - што монтираат машини и опрема.

ГРАНКА 0115 - ПРОИЗВОДСТВО НА СООБРАЌАЈНИ СРЕДСТВА БЕЗ БРОДОГРАДБА
ГРУПА 01151 - ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВКА НА
ШИНСКИ ВОЗИЛА
Подгрупа 011511 - Производство на шински возила

Производство на локомотиви, вагони и трамваи
0115110011
0115110021
0115110031
0115110041
0115110051
0115110061
0115110071
0115110081
0115110091
0115110101
0115110111
0115110121
0115110131
0115110141
0115110151
0115110161
0115110171

Електрични локомотиви
Електрични локомотиви за индустриски колосек
Моторни локомотиви
Моторни локомотиви за индустриски колосек
Затворени товарни вагони, челични
Затворени товарни вагони, алуминиумски
Отворени товарни вагони, челични
Вагони цистерни
Специјални железнички возила
Коли за Спиење и ручање
Други патнички вагони (да се наведе кои)
Поштенски и службени вагони
Моторни и трамвајски коли
Трамвајски приколки
Моторни и електромоторни коли
Дводелни шинобуси
Моторни шински возила (дресини)

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/парч./Ш
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/nap4./kW
t/nap4./EW
t/nap4./lcW
t/nap4./kW
t/парч./Ш

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

Вагонетки
0115110181
0115110191
0115110201

Вагонетки до 1,5 ш 3
Вагонетки над 1,5 т 3
Платно-вагонетки

Производство на резервни делови и на делови за
кооперација
0115110212

Делови за железнички сообраќајни средства и за трамвајски коли, вклучувајќи и пружини

t

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1940 - Број бб

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Подрупа 011512 - Поправка на шински возила
0115120011

Ремонт на железнички сообраќајни средства
ГРУПА 01152 -

А

илј.еф.час.

А
А
А
А
А
А
А
А
А
В

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t

В
В
В
В

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/nap*'

А

t/napi.

А

t/парч.

А

t/парч.

А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч./седишта
t/парч./седишта
t/парч./седишта
t/парч./седишта

А

t/парч./седишта

А
А

t/парч./седишта
t/парч./седишта

А
А
А
А

t/парч./седишта
t/парч.
t/парч.

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУМСКИ
ВОЗИЛА

Подгрупа 011521 - Производство на мотори
0115210011
0115210021
0115210031
0115210041
0115210051
0115210061
0115210071
0115210081
0115210091
0115210102

Дизел-мотори до 39 kW
Дизел-мотори од 40 до 74 kW
Дизел-мотори од 75 до ИО kW
Дизел-мотори од 111 до 165 kW
Дизел-мотори над 166 kW
Бензински мотори до 30 kW
Бензински мотори од 31 до 60 kW
Бензински мотори над 60 kW
Мотори за мотоцикли, мопеди и велосипеди
Делови на мотори за моторни возила
Подгрупа 011522 -

0115220012
0115220022
0115220032
0115220042
0115220051
0115220061
0115220071
0115220081
0115220091
0115220101
0115220111
0115220121
0115220131
0115220141
0115220151
0115220161
0115220171
0115220181
0115220191
0115220201
0115220211
0115220221
0115220231
0115220241
0115220251
0115220261
0115220271
0115220281
0115220291
0115220301
0115220311
0115220321

Производство на камиони и специјални возила

Шасии и решетки на шасии за камиони, автобуси и други моторни возила (наменети за продажба)
Каросеии за камиони
Каросерии за автобуси
Каросерии за специјални возила
Камиони до 2 t носивост (производство претежно од домашни делови)
Камиони над 2 до 5 t носивост (производство претежно
од домашни делови)
Камиони над 5 до 7 t носивост (производство претежно
од домашни делови)
Камиони над 7 до 10 t носивост (производство претежно
од домашни делови)
Камиони над 10 до 20 t носивост (производство претежно од домашни делови)
Камиони над 20 до 30 t носивост (производство претежно од домашни делови)
Камиони над 30 t носивост (производство претежно од
домашни делови)
Камиони до 2 t носивост (монтажа претежно од увозни
делови)
Камиони над 2 до 5 t носивост (монража претежно од
увозни делови)
Камиони над 5 до 7 t носивост (монтажа претежно од
увозни делови)
Камиони над 7 до 10 t носивост (монтажа претежно од
увозни делови)
Камиони над 10 до 20 t носивост (монтажа претежно од
увозни делови)
Камиони над 20 до 30 t носивост (монтажа претежно од
увозни делови)
Камиони над 30 t носивост (монтажа претежно од увозни
делови)
Автобуси меѓуградски, комплетно производство
Автобуси туристички, комплетно производство
Автобуси градски, комплетно производство
Автобуси приградски, комплетно производство
Автобуси меѓуградски, монтажа на каросеријата врз шасијата
Автобуси туристички, монтажа на каросеријата врз шасијата
Автобуси градски, монтажа на каросеријата врз шасијата
Автобуси приградски, монтажа на каросеријата врз шасијата
Тролејбуси (производство претежно од домашни делови)
Тролејбуси (монтажа претежно од увозни делови)
Комбибуси од 7 до 10 седишта
Автомобили за колетен и друг транспорт (производство
претежно од домашни делови)
Автоцистерни (производство претежно од домашни делови)
Автобетонски мешал ки (производство претежно од домашни делови)

t/парч./седишта
А
t/парч.
А
t/nap4./t. нос.
А
t/парч.

ч

i

V

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0115220331
0115220341
0115220351
0115220361
0115220371
0115220381
0115220391
0115220401
0115220411
0115220421
0115220431
0115220441
0115220451
0115220461
0115220471
0115220481
0115220491
0115220501
0115220511
0115220521
0115220531
0115220541
0115220551
0115220561
0115220573
0115220583
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НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Противпожарни коли (производство претежно од домашни делови)
Амбулантни коли (производство претежно од домашни
делови)
Моторни автопрскалки и моторни коли за чистење на
улици и снег (производство претежно од домашни делови)
Моторни коли за ѓубре (производство претежно од домашни делови)
Автодигалки со виљушка (производство претежно од домашни делови)
Градежни автодигалки (производство претежно од домашни делови)
Други специјални возила (производство претежно од домашни делови)
Автомобили за колетен и друг транспорт (монтажа претежно од увозни делови)
Автоцистерни (монтажа претежно од увозни делови)
Автобетонски мешалки (монтажа претежно од увозни делови)
Противпожарни коли (монтажа претежно од увозни делови)«
Амбулантни коли (монтажа претежно од увозни делови)
Моторни автопрскалки и моторни коли за чистење на
улици и снег (монтажа претежно од увозни делови)
Моторни коли за ѓубре (монтажа претежно од увозни делови)
Автодизалки со виљушка (монтажа претежно од увозни
делови)
Градежни автодигалки (монтажа претежно од увозни делови)
Други специјални возила (монтажа претежно од увозни
делови)
Едноосни приколки за камиони
Двеосни и повеќеосни приколкли за камиони
Едноосни приколки за трактори до 5 t
Едноосни приколки за трактори над 5 t
Двеосни приколки за трактори до 5 t
Двеосни приколки за трактори над 5 t
Самонатоварни и самоистоварни приколки за трактори
Камп-приколки за автомобили
Други приколки за автомобили (да се наведе кои)

ЕДИНИЦА НА МЕРА

А

t/парч.А. нос.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А
А

t/парч.
t/nap4./t. нос.

А

t/nap4./t. нос.

А
А

t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А
А
А
А
А
А
А
А
С
С

t/парч.
t/парч.
t/nap4,/t. нос.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/nap4./t. нос.
t/парч.
t/парч.

В

t/парч.

С

t/парч.

С

t/парч.

С

t/парч.

С

t/парч.

С

t/парч.

С

t/парч.

С

t/парч.

С

t/парч.

А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

С
С
В

t/парч.
t/парч.

Подгрупа 011523 -

0115230012
0115230023
0115230033
0115230043
0115230053
0115230063
0115230073
0115230083
0115230093

Производство на патнички
автомобили
Каросерии за патнички возила
Патнички автомобили до 1000 cm3 (производство претежно од домашни делови)
Патнички автомобили над 1000 до 1500 cm3 (производство претежно од домашни делови)
Патнички автомобили над 1500 до 2000 cm3 (производство претежно од домашни делови)
Патнички автомобили над 2000 cm3 (производство претежно од домашни делови)
Патнички автомобили од 1000 cm3 (монтажа претежно од
увозни делови)
Патнички автомобили над 1000 до 1500 cm3 (монтажа
претежно од увозни делови)
Патнички автомобили, над 1500 до 2000 cm3 (монтажа
претежно од увозни делови)
Патнички автомобили над 2000 cm3 (монтажа претежно
од увозни делови)

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Подгрупа 011524 - Производство на трактори
0115240011
0115240021
0115240031
0115240041
0115240051

Трактори
Трактори
Трактори
Трактори
Трактори

тркалачи, до 50 kW
тркалачи, од 51 до 150 kW
тркалачи, од 151 до 200 kW
тркалачи, преко 200 kW
гасеничари за земјоделство

0115250013
0115250023
0115250032

Подгрупа 011525 - Производство на мотоцикли и мопеди
Мотоцикли
Мопеди
Делови на мотоцикли и мопеди

Страна 1928 - Број 66
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12 декември 1986
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Подгрупа 011526 - Производство на велосипеди
0115260013
0115260023
0115260033
0115260062

Велосипеди
Велосипеди со помошен мотор
Трицикли
Делови за велосипеди и трицикли
Подгрупа 011527 -

0115270012

С
С
е
В

парч.
парч.
парч.
t

А
В
А
А
А

t/парч.
t
парч.
парч.
t/парч.

А

илј.еф.час.

А

илј.^ф.час.

Производство на делови и прибор за
моторни возила

Делови и прибор за моторни возила вклучувајќи и федери
ГРУПА 01159- ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ
СООБРАЌАЈНИ СРЕДСТВА
Подгрупа 011590 -

0115900011
0115900022
0115900031
0115900041
0115900051

Производство на други сообраќајни
средства

Авионски мотори
Делови за авионски мотори
Авиони и хеликоптери (освен воени)
Воздушни едрилици
Акумулаторски возила

ГРАНКА 0116 - БРОД ОГРАДЕА
ГРУПА 01160 - БРО ДОГРАДЕ А
Подгрупа 011601 - Поморска бродоградба

Производство во ефективни часови
0116010011

0116010081

Извршени ефективни часови на бродоградилиште,
вкупно
Новоградба на пловни објекти во сопствено
бродоградилиште
Поправка на класа и тековно одржување на бродови
(мал, среден и голем ремонт)
Преправка и модернизација на бродови
Услуги на други бродоградилишта во новоградба
(кооперација)
Услуги на други бродоградилишта во поправки
Режиски работи и инвестиционо одржување во
бродоградбата
Небродоградилишни работи

0116010091
0116010101
0116010111

Патнички бродови
Патничко-товарни бродови
Бродови за превоз на патници и автомобили (фериботи)

А
А
А

0116010121
0116010131
0116010141
0116010151
0116010161
0116010171
0116010181

Товарни бродови, линиски, вкупно
Товарни бродови, линиски до 30000 т 3
Товарни бродови, линиски над 30000 до 45000 т 3
Товарни бродови, линиски над 45000 т 3
Товарни бродови за ринфузен товар, вкупно
Товарни бродови за ринфузен товар до 45000 ш3
Товарни бродови за ринфузен товар над 45000 до 90000
ш3
Товарни бродови за ринфузен товар над 90000 до 150000
т3
Товарни бродови за ринфузен товар, над 150000 до
300000 ш3
Товарни бродови за ринфузен товар над 300000 т 3
Бродови за превоз на комбиниран товар, вкупно
Бродови за превоз на комбиниран товар, до 45000 ш3
Бродови
90000
ш3 за превоз на комбиниран товар, над 45000 до

А
А
А
А
А
А

тУпарч./патн.места
тУпарч./патн.места
тУпарч./бр. на
автомобили
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t

А

тУпарч./t

0116010021
0116010031
0116010041
0116010051
0116010061
0116010071

0116010191
0116010201
0116010211
0116010221
0116010231
0116010241

Готово производство во натурален израз1*

i

А
А
А
А
А
А

А
А
А
А
А
А

илј.еф.час.
илј.еф.час.
илј.еф.час.
илј.еф.час.
илј.еф.час.
илј.еф.час.

тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0116010251
0116010261
0116010271
0116010281
0116010291
0116010301
0116010311
0116010321
0116010331
0116010341
0116010351
0116010361
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НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Бродови за превоз на комбиниран товар, над 90000 до
150000 т 3
Бродови за превоз на комбиниран товар, над 150000 до
300000 ш3
Бродови за превоз на на комбиниран товар, над 300000
ш3
Танкери, вкупно
Танкери, до 15000 m3
Танкери, над 15000 до 60000 т 3
Танкери, над 60000 до 150000 т 3
Танкери, над 150000 до 300000 т 3
Танкери, над 300000 т 3
Бродови за специјални намени, вкупно
Бродови за специјални намени, до 60000 т 3
Бродови за специјални намени, над 60000 до 150000 т 3
(за превоз на гас, хемикалии, вода, контејнери,
автомобили и др.)

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

ЕДИНИЦА НА МЕРА

m 3 /nap4./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t
тУпарч./t

Други специјални пловни објекти со сопствен погон
0116010371
0116010381
0116010391
0116010401
0116010411
0116010421
0116010431
0116010441
0116010451
0116010461
0116010471
0116010481

Рибарски бродови од сите видови
Технички пловни објекти
Бродови работилници
Пловни дигалки
Нуркачки чамци
Пилотски бродови
Истражувачки бродови
Јахти
Спортски бродови
Моторни чамци
Багери
Други објекти сопосебна намена со сопствен погон (да се
наведе кои)

0116010491
0116010501
0116010511
0116010521
0116010531
0116010541
0116010551

Пливачки докови
Влекачи
Шлепови
Маони
Дереглии (дрвени речни влекачи)
Изврту вачи
Клапети

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува

теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч.
теж./парч..

А
А
А
А
А
А
А

t сува теж./парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

А

илј.еф.час.

А

илј.еф.час.

А

илј.еф.час.

А
А

илј.еф.час.
илј.еф.час.

Специјални пловни објекти без сопствен погон

Други пловни објекти со посебна намена без сопствен
погон
0116010561
0116010571
0116010581
0116010591

Едрилици
Лесни веслачки чамци (дрвени, пластични, освен гумени)
Други чамци (да се наведе кои)
Други објекти со посебна намена, без сопствен погон (да
се наведе кои)

Платформи
0116010601

Платформи за истражување и експлоатација на морското
дно
Подгрупа 011602 - Речна бродоградба

Производство во ефективни часови^
0116020011
0116020021
0116020031 .
0116020041

Ефективни часови на бродоградилиште, вкупно
Новоградба на пловни објекти во сопствено
бродоградилиште
Поправка на класа и тековно одржување на бродови
(мал, среден и голем ремонт)
Преправки и модернизација на бродови

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0116020051

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

0116020081

Услуги на други бродоградилишта во новоградба
(кооперација)
Услуги на други бродоградилишта во поправки
Режиски работи и инвестиционо одржување во
бродоградбата
Небродоградилишни работи

0116020091
0116020101
0116020111
0116020121

Патнички бродови
Товарни бродови за ринфузен и друг товар
Реморкери
Потисну вачи-туркачи

0116020061
0116020071

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1940 - Број бб

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

А
А
А
А

ЕДИНИЦА НА МЕРА

илј.еф.час.
илј.еф.час.
илј.еф.час.
и лј.еф. час.

Готово производство во натурален израз &
А
А
А
А

тУпарч./патн.места
тУпарч.
kW/парч.
kW/парч.

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

А

t сува теж.парч.

А
А
А
А
А
А
А

t сува теж.парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

Други специјални пловни објекти на сопствен погон
0116020131
0116020141
0116020151
0116020161
0116020171
0116020181
0116020191
0116020201
0116020211
0116020221
0116020231
0116020241

Рибарски бродови од сите видови
Технички пловни објекти
Бродови работилници
Пловни дигалки
Нуркачки чамци
Пилотски бродови
Истражувачки бродови
Јахти
Спортски бродови
Моторни чамци
Багери
Други објекти со посебна намена со сопствен погон (да
се наведе кои)

0116020251
0116020261
0116020271
0116020281
0116020291
0116020301
0116020311

Пливачки докови
Влекачи
Шлепови
Маони
Дереглии (дрвени речни влекачи)
Извртувачи
Клапети

сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува
сува

теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.
теж.парч.

Специјали пловни објекти без сопствен погон

Други пловни објекти со посебна намена без сопствен
погон
0116020321
0116020331
0116°?0341
01160^0351

Едрилици
Лесни веслачки чамци (дрвени, пластични, освен гумени)
Други чамци (да се наведат кои)
Други објекти со посебна намена без сопствен погон

^ Вредноста на реализацијата прикажана во часови содржи податоци за наплатените работи во извештајната година. Вредноста на реализацијата на готовите објекти, прикажани во натурално мерило, содржи вредност на изградбата на целиот објект, без оглед на тоа кога почнала изградбата и како е вршена наплата. Според тоа, може да се појави поосетна разлика меѓу вредноста на реализацијата пс
часови и по готови објекти.

ГРАНКА 0117 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ
МАШИНИ И АПАРАТИ
ГРУПА 01171 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ
МАШИНИ И УРЕДИ
Подгрупа 011710 - Производство на електрични машини
и уреди

Големи ротациони машини без прибор, над 100 kW
0117100011
0117100021
0117100031
0117100041

Генератори за парни турбини, над 100 kW
Генератори за водни турбини, над 100 kW
Синхрони мотори, над 100 kW
Асинхрони трофазни машини, од 100 до 1000 kW

А
А
А
А

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0117100051
0117100061
0117100071

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Асинхрони трофазни машини, над 1000 kW
Колекторски машини, над 100 kW
Други неспоменати електрични машини, над 100 kW (да
се наведе кои)

Број бб - Страна 1927
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

А
А

t/nap4./kW
t/nap4./kW

А

t/nap4./kW

А
А
А
А
А
А
А

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW

А

t/nap4./kW

А

t/nap4./kW

Средни ротациони машини без прибор од 10 до 100 kW
0117100081
0117100091
0117100101
0117100111
0117100121
0117100131
0117100141

Генератори за парни турбини, од 10 до 100 kW
Генератори за водни турбини, од 10 до 100 kW
Синхрони електрогенератори, од 10 д а 100 kW
Асинхрони електрогенератори, од 10 до 100 kW
Асинхрони трофазни машини, од 10 до 100 kW
Колекторски машини, од 10 до 100 kW
Други неспоменати електрични машини, од 10 до 100 kW

0117100151

Асинхрони трофазни машини со лизгави прстени, до 10
kW
Асинхрони монофазни краткоспојни машини, до 0,1 kW
(за вградување во апарати за домаќинство)
Асинхрони монофазни краткоспојни машини, над 0,1 до
10 kW
Асинхрони трофазни краткоспојни машини, до 0,25 kW
Асинхрони трофазни краткоспојни машини, над 0,25 до
10 kW
Ко лекторски машини (освен динамо и задвижувачи за
возила), до 10 kW
Други неспоменати машини до 10 kW (да се наведе кои)
Електромотори и агрегати за влеча, до 10 kW
Преносни електроагрегати на моторен погон со
внатрешно согорување
Подвижни електроагрегати на моторен погон SUS
Стационарни агрегатски постројки на моторен погон
SUS
Електромотори (асинхрони, ко лекторски, чекорни и др.)

Мали ротациони машини без прибор, До 10 kW

0117100161
0117100171
0117100181
0117100191
0117100201
0117100211
0117100221
0117100231
0117100241
ОН 7100251
0117100261
0117100271

Микромотори и рачен електричен алат

0117100281

Микромотори (за вградување во сметачки машини и
апарати за домаќинство)
Рачен електричен алат

0117100291
0117100301
0117100311

Прибор за ротациони машини до 10 kW
Прибор за ротациони машини над 10 до 100 kW
Прибор за ротациони машини над 100 kW

0117100321
0117100331
0117100341
0117100351
0117100361

0117100401
0117100411
0117100421
0117100431

Мотор - генератори за заварување
Трансформатори за заварување
Насочувачи за заварување
Други извори за заварување
Заштитни уреди за заварување и режење во заштитена
атмосфера
Уреди за заварување со помош на отпорник
Автомати за заварување
Механизација и автоматизација со постапка на
заварување
Машине и преси за точкасто заварување
Машини за електроотпорно заварување
Прибор за заварување
Електромагнети

0117100441
0117100451

Трансформатори на моќност до 10 kVA
Трансформатори на моќност, над 10 до 600 kVA

А
А

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW

1/илј.парч./к\¥
t/mij.nap4./kW

Прибор за сите видови ротациони машини
А
А
А

t
t
t

А
А
А
А

t/парч.кУА
t/парч.кУА
t/парч.кУА
t/парч.кУА

А
А
А

t/парч.кУА
t/парч.кУА
t/парч.кУА

А
А
А
А
А

t/парч.кУА
t/парч.
t/парч.
t
t/парч.

А
А

t/парч.кУА
t/парч.кУА

Електрични апарати за заварување и електромагнети

0117100371
0117100381
0117100391

Трансформатори на моќност

Страна 1940 - Број бб

ПРОИЗВОДОТ

0117100461
0117100471
0117100481
0117100491
0117100501
0117100511

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Трансформатори на моќност, над 600 до 2500 kVA
Трансформатори на моќност, над 2500 kVA
Трансформатори со регулација под оптоварување по пат
на преклопници
Трофазни и еднофазни заштитни трансформатори
Мерни трансформатори
Кондензатори за поправка на факторот на моќноста

Петок, 12 декември 1986
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

А
А

t/nap4.kVA
t/nap4.kVA

А
А
А
А

t/nap4.kVA
t/парч.кУА
t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А

t/парч.

А
А

t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

А

t/парч.

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А

t
t
t

А
В

t
t

А
А
А
В

t
t
t
t

А

t/nap4./kW

А
А
А
А
А

t/nap4.kW
t/nap4.kW
t/nap4.kW
t/nap4.kW
t/nap4.kW

В

илј. парч./kg

Расклопни апарати за низок напон
0117100521
0117100531
0117100541
0117100551
0117100561
0117100571
0117100581
0117100591
0117100601
0117100611

Пренапонски и други заштити за низок напон
Крајни прекинувачи (прекинувачи на извлекување,
рол-прекинувачи и др.)
Командни прекинувачи (копче, регулациско копче, копче
на брави и др.)
Прекинувачи со механизам за моментални дејствувања
(микро-прекинувачи)
Задвижувачи и регулатори
Автоматски прекинувачи (моторни, сигурносни
прекинувачи и др.) до 32 А
Автоматски прекинувачи (моторни сигурносни
прекинувачи и др.) над 32 А
Помошни контактори
Контактори, релеи (временски, сигнални и мерни)
Други прекинувачки елементи за автоматика (да се
наведе кои)

Расклопни апарати за висок напон
0117100621
0117100631
0117100641

Високонапонски прекинувачи, 1 kV и повеќе (без
инсталациони)
Високонапонски осигурувачи (без инсталациони)
Пренапонски и други заштити за висок напон

Разводни уреди за низок напон

0117100692

Разводни уреди со апарати на извлекување
Разводни уреди со вградени апарати
Оклопни разводни системи и батерии
Разводни кутии, ормани и други разводни уреди и
батерии за низок напон
Делови на разводни уреди за низок напон

0117100701
0117100711
0117100721
0117100732

Разводни полиња
Катодни одводници
Други разводни уреди за висок напон (да се наведе кои)
Делови на разводни уреди за висок напон

0117100741

Трафо-станици

0117100751
0117100761
0117100771
0117100781
0117100791

Отпорни електропечки (за кадење и жарење)
Лучни електропечки
Индукциони електропечки
Конвекциони електропечки
Електропечки со контролирана атмосфера

0117100651
0117100661
0117100671
0117100681

Разводни уреди за висок напон

Трафостаници

Индустриски електропечки

ГРУПА 01172 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКИ
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕДИ
Подгрупа 011721 - Производство на составни делови на
електронски апарати и уреди

Електронски цевки
0117210012

Електронски цевки за зајакнување

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0117210022
0117210033
0117210043

Број бб - Страна 1927

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12 декември 1986

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Електронски цевки за исправување
ТВ екрани, црно-бели
ТВ екрани, во боја

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
С
е

илј. парч./kg
илј. парч./kg
илј. парч./kg

в
в
в
в
в
в
в

kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.

парч.
парч.
парч.
ком.
парч.
парч.
парч.

в
в
в
в

kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.

парч.
парч.
парч.
парч.

в
в
в
в
в
в
в

kg/илј.
m 2 /kg
m 2 /kg
m 2 /kg
kg/илј.
kg/илј.
kg/илј.

парч.

в
в
в

kg/илј. парч.
kg/илј. парч.
kg/илј. парч.

в
в
в

t/парч.
t/парч.
t/парч.

в

t/парч.

в

kg/илј. парч.

е
е
е
е
е
е
е
е

парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.

Пасивни електронски компоненти
0117210052
0117210062
0117210072
0117210082
0117210092
0117210102
0117210112

Калемски групи
Отпорници
Блок-кондензатори
Електролитички кондензатори
Потенциометри
Магнетски материјали
Техничка керамика

Активни електронски компоненти

0117210172
0117210182
0117210192
0117210202
0117210212
0117210222

Исправувач^ елементи
Диоди за јака струја
Диоди за слаба струја
•Транзистори
Интегрални кола (мал, среден, висок и мошне висок
степен на интегрирање)
Печатени кола еднослојни
Печатени кола двослојни
Печатени кола повеќеслојни
Хибридни кола
Фото-келии
Други полуспроводнички елементи (да се наведе кои)

0117210232
0117210242
0117210252

Међуфреквентни трансформатори
Мрежни трансформатори
Стабилизатори на напонот

0117210122
0117210132
0117210142
0117210152
0117210162

парч.
парч.
парч.

Трансформатори за електронска техника

Специфични елементи и склопови за вградување во
радио и ТВ приемници и аудио и видеоуреди
0117210262
0117210272
0117210282
0117210292
0117210302

Делови за ТВ приемници (тјунери, системи за
отстранување и др.)
Микрофони и звучници за вградување
Уреди за напојување на радио и ТВ приемници и др.
Механичка опрема за радио и ТВ приемници (скали и
др.)
Други делови на електрични апарати и уреди (да се
наведе кои)
Подгрупа 011722 •

Производство ка радио и ТВ
приемници и на електроакустични
апарати и уреди

Производство на радио и ТВ применине грамофони и
магнетофони
0117220013
0117220023
0117220033
0117220043
0117220053
0117220063
0117220073
0117220083
0117220093
0117220103
0117220113
0117220123

Радио-приемници, за на маса-моно
Преносни радио-приемници-транзистори
Радио-приемници за вградување во автомобили
Радио-приемници, за на маса-стерео
Телевизиски приемници, црно-бели, стабилни
Телевизиски приемници, црно-бели, преносни
Телевизиски приемници во боја, стабилни
Телевизиски приемници во боја, преносни
ТВ сетови, (телевизиски приемници црно-бели, во
делови, за извоз)
ТВ сетови (телевизиски приемници во боја, во делови, за
извоз)
Аудио и видео-уреди (ТВ рикордери, магнетофони и др.)
Електрични грамофони - моно

парч.
е
е
е

парч.
парч./t
парч./kg

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0117220133
0117220143
0117220153

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1 9 4 0 - Број бб
НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Електрични грамофони - стерео
Магнетофони
Други електроакустични уреди, системи и прибор (да се
наведе кои)

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

парч./kg
парч./kg

С
С
/
С

t/парч.

В
В
В
В

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А
А

парч.
парч.
парч.
парч.
парч.

А
А
А

приклуч.Д/парч.
приклуч.Д/парч.
приклуч.А/парч.

А
А

приклуч.А/парч.

А
А
А
А
А
А
А

А

kg
парче
парче
kg/парч.
kg/парч.
kg/парч.
kg/парч.
kg/парч./канал.
прикл.
kg/парч./канал.
прикл.

А
А

kg/парч.
kg/парч.

Специфичан прибор за радио и ТВ приемници и
електроакустика
0117220162
0117220172
0117220182
0117220192

Антени
Антенски системи
Микрофони за сали
Звучни кутии за озвучување на големи просторни и др.
Подгрупа 011723 -

0117230121
0117230131
0117230141
0117230151
0117230161
0117230171
0117230181

Производство на комуникациони
апарати и уреди
Обични телефонски апарати, автоматски
Телефони за јавни говорници, автоматски
Секретарски гарнитури, автоматски
Други телефонски апарати, автоматски (да се наведе кои)
Индукторски телефонски апарати
Градски и меѓуградски автоматски телефонски централи
(јавни)
Куќни централи
Индукторски централи - рачно ракување
Градски и меѓуградски автоматски телеграфски централи
(јавни)
Комутација на сигнали
Друга дополнителна опрема за телефонски апарати,
телефонски и телеграфски централи (да се наведе кои)
Телепринтери
Факсимил-уреди
Повеќеканални телефонски FDM уреди
Повеќеканални телефонски TDM уреди
Повеќеканални телефонски линиски FDM уреди
Повеќеканални телефонски линиски TDM уреди
Повеќеканални телеграфски FDM уреди

0117230191

Повеќеканални телеграфски TDM уреди

0117230201

Уреди за мобилна мрежа на јавниот автоматски
телефонски сообраќај
Уреди за безжични врски
Делови за уреди за телекомуникација и пренос на
податоци

0117230011
0117230021
0117230031
0117230041
0117230051
0117230061
0117230071
0117230081
0117230091
0117230101
0117230111

А

0117230211
0117230222

kg

Професионални примопредавателни радио-апаратури
0117230231
0117230241
0117230251
0117230261
0117230271
0117230282

Телевизиски емитувачи
Радиоемитувачи за радиодифузија
Емисиони станици и примпоредаватели за врска
Други уреди за безжична телекомуникација (приемници
за врска, радиогониометрија, радиолокаЦии, радари,
пиезоелектрични уреди и др.)
Ласерски уреди
Делови за безжична телекомуникација

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW

А
А
В

t/парч.
t

А

kg/парч.

Подгрупа 011724 -

0117240011

Производство на мерна и
регулациона опрема, средства за
управување и автоматизација во
индустријата и сообраќајот
Електрични мерни инструменти, покажувачи и
регистрирачки (мерила со подвижен калем за
вградување, мерила со подвижно железо за вградување,
универзални мерила и други мерила)

А
А
А

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0117240021

0117240031
0117240041
0117240051
0117240061
0117240071
0117240081
0117240091
0117240101
0117240111
0117240121

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Електронски мерни инстурменти покажувачки и
регистрирачки (сигнал-генератори, ом-метри, волтметри,
осцилоскопи, универзални инструменти, бар-генератори,
сервисни радио и ТВ инструменти и др.)
Електрични броила еднофазни, једнотарифни
Електрични броила еднофазни, двотарифни
Електрични броила тр^фазни, еднотарифни
Електрични броила тр^фазни, дветарифни
Уреди за управување со електрични броила
Електронски броила
Уреди за управување со електронски броила
Мерни групи (трофазно дветарифно броило, реактивно
дветарифно броило, уреди за управување со броила)
Прибор за мерна и регулациона опрема
Други уреди и системи за мерење (да се наведе кои)

Број бб - Страна 1927
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

А
А
А
А
А
А
А
А

kg/парч.
илј. парч.
илј. парч.
илј. парч.
илј. парч.
илј. парч.
парч.
парч.

А
А
А

илј./парч.
kg/илј./парч.
kg/парч.

А

kg/парч.

А

kg/парч.

А

kg/парч.

А

kg/парч.

Уреди за регулација и управување со машини и уреди
0117240131
0117240141
0117240151
0117240161

Електрични уреди за автоматска регулација на
електрични и механички големини
Електрични уреди за управување со машини и уреди
(релејна и електронска техника)
Електрични уреди за програмско управување со машини,
уреди и процеси (без примена на АОР елементи)
Електрични уреди за програмско управување со машини,
уреди и процеси (со примена на АОР елементи)

Систем за далечинско мерење, регулација и
сигнализација во индустријата
0117240171
0117240181
0117240191

Систем за далечинско мерење, регулација и
сигнализација во индустријата (без примена на АОР
елементи)
Систем за далечинско мерење, регулација и
сигнализација во индустријата (со примена на АОР
елементи)
Сигнално-сигурносни уреди и системи (за заштита на
имот, појава на пожари, провали и др.)

kg/парч.
А

kg/парч.

А

kg/парч.

А

kg/парч.

Уреди за автоматизација и сигнализација во сообраќајот
0117240201
0117240211
0117240221
0117240231
0117240241

Уреди за автоматизација и сигнализација во
железничкиот сообраќај
Уреди за автоматизација и сигнализација во друмскиот
сообраќај
Уреди за автоматизација и сигнализација во
цевоводниот сообраќај (гасоводи и нафтоводи)
Уреди за автоматизација и сигнализација во воздушниот
сообраќај
Уреди за автоматизација и сигнализација во поморскиот
сообраќај

А

kg/парч.
kg/парч.

А
kg/парч.
А
А

kg/парч.

А
А
А
А
А
А

kg/парч.
kg/парч.
kg/парч.
kg/парч.
kg/парч.
kg/парч.

А

kg/парч.

А
А

kg/парч.
kg/парч.

Енергетски извори за професионална употреба
0117240251
0117240261
0117240271
0117240281
0117240291
0117240301
0117240311

Насочувачи
Претворувачи
Стабилизатори
Уреди за напојување
Уреди за полнење
Насочувачки кутии
Други енергетски извори за професионална употреба (да
се наведе кои)

Елементи и прибор за автоматизација
0117240321
0117240331

Прибор и уреди за автоматизација
Други елементи за автоматизација

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1940 - Број бб

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Подгрупа 011729 - Производство на иеспомеиати
електронски апарати и уреди

Уред за процесна и сметачка техника

0117290051
0117290061
ОИ 7290071
0117290081
0117290091
0117290101
0117290111

Сметачки систем за деловна обработка на податоци
Сметачки систем за процесна обработка на податоци
Централни процесни единици
Периферни единици (читачи, дупчачи на хартиени ленти
и картички, оптички читачи, читачи-пишувачи на
дискети, единици на магнетни ленти, дискови и барабани
печатачи)
Монитори
Типки
Сметачки видеотерминали
Микропроцесори
Дигитални централни процесори
Аналогни сметачки системи
Комплетни дигитални сметачки системи

0117290121
0117290131
0117290141

Калкулатори за на маса
Рачни калкулатори
Регистар каси (електронски)

0117290151

Рендген цевки

А

0117290161
0117290172

Рендген апарати
Делови на рендген-апарати (рендген-стативи, столбови,
рендген-прибор)
Електронски медицински инструменти, освен
рендген-апарати
Електрични медицински инструменти и апарати

А

парч./t
парч./t

В

t

0117290011
0117290021
0117290031
0117290041

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А
А
А
А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

А
А
А

t/парч.
t/парч.
t/парч.

Уреди за мала сметачка техника

Електромедицински апарати и уреди

0117290181
0117290191

А
А

парч.
парч.

Уреди за специјални намени
0117290201

0117290213
0117290223

Уреди за специјални намени (уреди за радио-локација,
навигација, наведување, детекција, уреди на инфрацрвена
техника, уреди за метеорологија и др.)
Електронски часовници
Електронски семафори

А
С
С

ГРУПА 01173 - ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЛИ И
СПРОВОДНИЦИ
Подгрупа 011730 - Производство на кабли и спроводници

Жица и голи јажиња од бакар и алуминиум
0117300012
0117300022
0117300032
ОП7300042
0117300052
0117300062
0117300072
0117300082

Вал ана бакарна жица
Влечена бакарна жица
Влечена жица од алуминиум и од легури на алуминиум
Голи челични јажиња
Приврзници од челик
Голи бакарни јажиња
Голи јажиња од алуминиум
Голи јажиња од алуминиум-ферум

0117300092

Енергетски кабли изолирани со хартија, врз база на
бакар до 35 kV
Енергетски кабли изолирани со хартија, врз база на
алуминиум, до 35 kV
Енергетски кабли изолирани со друг материјал, врз база
на бакар, до 35 kV

В
В
В
В
В
В
В
В

Енергетски кабли за напони до 35 kV

0117300102
0117300112

В
В
В

kg
хиљ./парч.
парч.

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0117300122

Број бб - Страна 1937

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12 декември^ 1986

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Енергетски кафли изолирани со друг материјал, врз база
на алуминиум, до 35 kV

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В

t

В

t

В

t

В

t

В

t

В

t

В

t

В

t

В

t

В
В
В

t
t
t

В

t

В
В

t
t

В
В
В
В

t
t
t
t

С
С
е
е

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW

е
е
е
е
е
е

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/nap4./kW

е
е
е
в

t/nap4./kW
t/nap4./kW
t/парч.
t
I

Енергетски кабли за напони над 35 kV
0117300132
0117300142
0117300152
0117300162

Енергетски кабли изолирани
бакар, над 35 kV
Енергетски кабли изолирани
алуминиум, над 35 kV
Енергетски кабли изолирани
на бакар, над 35 kV
Енергетски
кабли
на
алуминиум,
надизолирани
35 kV

со хартија, врз база на
со хартија, врз база на
со друг материјал, врз база
со друг материјал, врз база

Контролни и сигнални енергетски кабли
0117300172
0117300182

Контролни и сигнални енергетски кабли изолирани со
гума
Контролни и сигнални енергетски кабли изолирани со
друг материјал

Енергетски спроводници и кабли за посебни намени
0117300192
0117300202

Енергетски спроводници и кабли за бродоградба
Енергетски спроводници и кабли за автомобилска и
авиоиндустрија

Телекомуникациони кабли и спроводници
0117300212
0117300222
0117300232
0117300242
0117300252
0117300262

Кабли за NF и VF пренос, изолирани со термопластики
Кабли за NF и VF пренос, изолирани со хартија
Коаксијални кабли со метална обвивка
Други телекомуникациони кабли и спроводници (да се
наведе кои)
Кабелски гарнитури (освен инсталационен прибор за
кабли OG и OGZ)
Прибор за слободни водови и кабли

Други спроводници за намотки
0117300272
0117300282
0117300292
0117300302

Лакирани спроводници
Динамо-жица
Други спроводници за намотки (да се наведе кои)
Други изолирани спроводници (да се наведе кои)

ГРУПА 01174 -

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ
АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

Подгрупа 011741 - Производство на термички апарати
0117410013
0117410023
0117410033
0117410043
0117410053
0117410063
0117410073
0117410083
0117410093
0117410103
0117410113

01174101^3
0117410133
0117410142

Електрични шпорети
Електрични печки и радијатори
Комбинирани шпорети на струја и гас
Затворени решоа со две и повеќе плочи
Некомплетни електрични и шпорети на гас за
вградување во кујнски елементи
Електронски микробранови рерни
Електрични бојлери
Термоакумулациони печки
Греалки и калорифери
Пегли
Други термички уреди за домаќинство (греачи за вода,
решоа со една плоча, тостери, скари, термомати за
чување на храна во топла состојба)
Апарати за варење кафе
Клима-уреди
Делови за термички апарати

Страна 1940 - Број бб
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

НАЗИВ

Подгрупа 011742 0117420013
0117420023
0117420031
0117420041
0117420052

0117490023
0117490033
0117490043
0117490053
0117490063
0117490073
0117490083
0117490093
0117490103
0117490113
0117490123
0117490133
0117490142

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Производство на разладни апарати и
уреди
С
С
А

t/nap4./hl
t/nap4./hl
t/hl/kW

А
В

t/парч.
t

С
С
С
С
В

t/парч.
kg/парч.
t/парч.
t/парч.
t

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
В

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t

Производство на апарати и уреди за
перење и сушење

Машини за перење алишта
Машини за сушење алишта
Машини за пеглање
Машини за перење и сушење садови
Делови за апарати и уреди за перење, сушење и пеглање

Подгрупа 011749 0117490013

НА

Фрижидери за домаќинство
Апарати за длабоко замрзнување за домаќинство
Разладни уреди (витрини, ормани и др.)
Автомати за правење сладолед, улични апарати за
сокови, уреди за ладење на вода и правење на мраз и сл.)
Делови за разладни апарати и уреди
Подгрупа 011743 -

0117430013
0117430023
0117430033
0117430043
0117430052

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Производство на други апарати за
домаќинство

Електрични апарати за мелење, мешање и режење на
храна
Електрични апарати за цедење на храна и сокови
Миксери
Правосмукалки
Вентилатори
Електрични апарати за рамнење на подови
Електрични апарати за чистење (хоблување) на подови
Кујнски апарати за пречистување на воздухот
Апарати за бричење, стрижење и нега на коса
Апарати за масажа и педикир
Апарати за сушење на коса
Други апарати за лична хигиена (да се наведе кои)
Други апарати за домаќинство (да се наведе кои)
Делови за други апарати за домаќинство

ГРУПА 01179 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ
Подгрупа 011791 - Производство на
електроинсталационен материјал

Инсталационен материјал

0117910102

Топиви инсталациони осигурувачи
Автоматски инсталациони осигурувачи
Инсталациони прекинувачи
Утикачки кутии
Утикачи
Грла за сијалици
Трансформатори за ѕвонца
Куќна сигнализација
Прибор за полагање на кабли од типот* OG и OG2
(спрема JUS GOT и GOT D)
Друг инсталационен материјал (да наведе кој)

0117910112
0117910122
0117910132
0117910142

Бергман-цевки
Други инсталациони цевки (да наведе кој)
Прибор за инсталациони цевки
Друг инсталационен материјал (да наведе кој)

0117910012
0117910022
0117910032
0117910042
0117910052
0117910062
0117910072
0117910082
0117910092

В
В
В
В
В
В
В
В

t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.

парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.

В
В

t/илј. парч.
t/илј. парч.

В
В
В
В

t/парч.
t
t
t

Инсталациоии цевки и прибор

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В

пгоизводот

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Број бб - Страна 1927
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Подгрупа 01179Z- Производство на сијалици и
луминисцентни цевки
0117920013
0117920023
0117920033
0117920042
0117920052

Сијалици за нормален напон со усвитени нишки
Сијалици за нормален напон, без вжарени нишки
Сијалици за низок напон (батериски, автомобилски и др.)
Луминисцентни цевки
Придушници за луминисцентни цевки

Подгрупа 011793 -

е
е
е
в
в

илј.
илј.
илј.
илј.
t

ком/kW
ком/kW
ком/kW
ком/kW

в
в
в
в
в

t/парч./илј.
t/парч./илј.
t/парч./илј.
t/парч./илј.
t/илј.парч.

е
е
е
е
е
е

t/илј. парч.
t/илј. парч.
t/илј. парч.
kg/илј. парч.
t/илј. парч.
t/илј. парч.

А

илј. еф. час.

е
е
е
в
е

t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.
t/парч.

е
е
е

t/парч.
t/парч.
t/парч.

в

t

в

t

в
в

t
t

Производство на акумулатори и
галвански елементи

0117930012
0117930022
0117930032
0117930042
0117930052

Акумулатори
Акумулатори за моторни возила (оловни)
Стационарни и други акумулатори (оловни)
Никел-кадмиумски акумулатори
Радио-акумулатори
Акумулаторон плочи

0117930063
0117930073
0117930083
0117930093
0117930103
0117930113

Џебни батерии
Радиобатерии, никел-кадмиумски и др.
Радиобатерии, други
Копче (дисковни) батерии
Налевачки галвански елементи
Други галвански елементи (да се наведе кои)

Ah
Ah
Ah
Ah

Галвански елементи

Подгрупа 011798 - Монтажа
0117980011

Монтажа1)

Подгрупа 011799 -

0117990013
0117990023
0117990033
0117990042
0117990053

0117990063
0117990073
0117990083
0117990092

0117990102
0117990112

0117990122

Производство на неспомнати
електротехнички производи

Светилки за декоративно осветление
Светилки за сијалици со вжарени нишки (тавански,
ѕидни, за на маса, и други)
Светилки за живино-сребрени и натриумови сијалици
Светилки осигурени против експлозија и др.
Арматури за луминисцентни светилки
Светилки за џепни батерии
Светилки за професионално осветление
Светилки за сообраќајни возила
Рефлектори
Други светилки за надворешно осветление (да се наведе
кои)
Делови и прибор за светилки (вклучувајќи сенила)
Други електротехнички производи
Задвижувачи, динамо и алтернатори
Други електрични апарати за возила (за палење,
осветлување и сигнализација, прекинувачи, свеќичка
разводни индукциони калеми, магнети, бришачи,
покажувачи на правецот, авто-електроника и др.)
Електрични изолатори и изолационен материјал

'Овде треба да се прикаже монтажата на електрични машини и опрема што ја вршат сами*е производители на електрични машини и
опрема, како и специјализираните организации.

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1940 - Број бб

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

ГРАНКА 0118 - ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ
ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01181 - ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕМИКАЛИИ
(ОСВЕН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО)
Подгрупа 011810 - Производство на хемикалии (освен
за земјоделството1)
0118100012'
0118100022
0118100032
0118100042
0118100052
0118100062
0118100072
0118100082
0118100092
0118100102
0118100112
0118100122
0118100132
0118100142
0118100152
0118100162
0118100172
0118100182
0118100192
0118100202
0118100212
0118100222
0118100232
0118100242
0118100252
0118100262
0118100272
0118100282
0118100292
0118100302
0118100312
0118100322
0118100332
0118100342
0118100352
0118100362
0118100372
0118100382

Хлор2)
Течен хлор
Амонијак 100%
Хлороводородна киселина, техничка
Хлороводородна киселина, хемиски чиста
Азотна киселина, техничка 100%
Азотна киселина, хемиски чиста, 100%
Сулфурна киселина
Олеум (пресметан на сулфурна киселина бб °Ве)
Фосфорна киселина, 100%
Хлорсулфонска киселина
Флуороводородна киселина
Борна киселина
Други неоргански киселини и анхидриди
Натриумхидроксид, Солвеј
3
Натриумхидроксид, Електролитички, 100% *
Алуминиумхидроксид
Магнезиумхидроксид
Амонијачна вода, 25%
Калиумхидроксид
Бариумхидроксид
Други неоргански бази
Амониумнитрат, технички, 100%
Амониумнитрат, за вештачки ѓубрива
Амониумсулфат, 20% N
Натриумбихромат
Натриумкарбонат
Натриумсулфид
Натриумхлорат
Натриумсулфат, безводен
Натриумсулфат, кристален (глауберова сол)
Натриумсиликат, 100%
Натриумсиликат, 36% (водено стакло)
Натриумхипохлорит
Натриумтриполифосфат
Натриумалумосиликат, 45% (Зеолит)
Магнезиумхлорид, 100%
Калциумхлорид

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

*) Во номенклатурата за извесен број производи е наведен степенот на концентрација со кој треба да се изразува производството. Ако
производот на некоја организација на здружен труд има поинаков степен на концентрација, тогаш таа количина треба да се пресмета
како условно натурална количина и да се прикаже врз база на предвидената концентрација.
2
) Хлорот го опфаќа вкупното производство на хлорот. Во тие количини се вклучуваат и количините што се компримираат, како и оние
што во некомпримирана состојба се трошат за производство во организацијата за која се пополнува извештајот.
3
) Натриумхидроксид, електролитички ќе го прикажуваат сите организации на здружен труд што ќе го произведат било да е во прашање
производство за продажба, или производство наменето за натамошна потрошувачка во истата организација. Производството на разблажениот натриум-хидроксид (т.н. раствор) се прикажува како условно производство, со концентрација од 100%.

0118100392
0118100402
0118100412
0118100422
0118100432
0118100442
0118100452

Калциумфосфат
Калциумкарбид
Бариумсулфид
Други бариумови соли
Сребронитрат
Алуминиумсулфат
Алуминиумтрифлуорид

В
В
В
в
в
в
в

t
t
t
t
kg
t
t

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0118100462
0118100472
0118100482
0118100492
0118100502
0118100512
0118100522
0118100532
0118100542
0118100552
0118100562
0118100572
0118100582
0118100592
0118100602
0118100612
0118199622
0118100632
0118100642
0118100652
0118100662
0118100672
0118100682
0118100692
0118100702
0118100712
0118100722
0118100732
0118100742
0118100752
0118100762
0118100772
0118100782
0118100792
0118100802
0118100812
0118100822
0118100832
0118100842
0118100852
0118100862
0118100872
0118100882
0118100892
0118100902
0118100912
0118100922
0118100932
0118100942
0118100952
0118100962
0118100972
0118100982
0118100992
0118101002
0118101012
0118101022
0118101032
0118101042
0118101052

Број бб - Страна 1927

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12 декември 1986
НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Бакарсулфат
Борати
Перборати
Криолит
Калиумсиликат (К - водено стакло)
Калиумхромсулфат (хромна стипса)
Калиумметабисулфит
Други калиумови роли (изземајќи вештачко ѓубриво)
Натриумбикарбонат
Натриумсулфит
Натриумтиосулфат
Натриумсиликофлуорид
Натриумбисулфит
Натриумкарбоксиметил-целулоза
Други натриумови соли
Магнезиумсулфат
Други магнезиумови соли
Калциумхипохлорид (хлорна вар)
Други калциумови соли
Цинкхлорид
Цинксулфат
Цинкфосфат
Други цинкови соли
Бакарен ацетат
Железо-сулфат
Хлорид на железо
Оловонитрат
Оловокарбонат
Оловосулфат
Олово ацетат
Живин хлорид (сублимат)
Никелсулфат
Полифосфати
Други неспомнати соли
Водородпероксид, 100%
Цинкоксид
Хромоксид
Хромтриоксид
Силициумдиоксид
Антимонтриоксид
Оловооксид
Литопон
Титандиоксид
Пигменти за керамика
Оксиди на железо
Други неспомнати оксиди
Хромати на олово
Париско сино
Минерални бои
Сулфурни бои
Други неоргански пигменти
Азо-бои
Други органски бои
Кислород4^
Водород4)
Сулфурдиоксид4)
Јаглендиоксид (јаглена киселина4)
Компримиран амонијак4)
Азот4)
Аргон4)

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

ЕДИНИЦА НА МЕРА

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0118101062
0118101072
0118101082
0118101092
0118101102
0118101112
0118101122
0118101132
0118101142
0118101152
0118101162
0118101172
0118101182
0118101192
0118101202
0118101212
0118101222
0118101232
0118101242
0118101252
0118101262
0118101272
0118101282
0118101292
0118101302
0118101312
0118101322
0118101332
0118101342
0118101352
0118101362
0118101372
0118101382
0118101392

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1942 - Број 66

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Криптон 4)
Неон4)
Хелиум4)
Јанглендисулфид
Ацетилен
Етилен
Пропилен
Бутадиен
Етиленоксид
Пропиленоксид
Монохлороцетна киселина
Акрилна киселина
Метакрилна киселина
Метил-терцијарни бутилетар (МТВЕ)
Терефтална киселина
Анхидрид на фтална киселина
Анхидрид на малеинска киселина
Млечна киселина
Лимонска киселина
Оцетна киселина, за јадење (пресметана на 100%)
Оцетна киселина, техничка (пресметана на 100%)
Винска киселина
Други органски киселини
Други анхидриди на органски киселини
Формалдехид
Метанол
2-етилхексанол
Бутанол, нормален
Изобутанол
Други моноалкохоли
Етиленгликол
Пропиленгликол
Глицерин, синтетички
Пентаеритрит

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

ЕДИНИЦА НА МЕРА

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

4) Техничките гасови, компримирани, ги опфаќаат само оние количини на гасови што не се спомнати во другите ставки а се компримираат заради испорака надвор на организацијата за која се поднесува извештај (кислород, аргон, азот, јаглендиоксид, водород и др).

0118101402
0118101412
0118101422
0118101432
0118101442
0118101452
0118101462
0118101472
0118101482
0118101492
0118101502
0118101512
0118101522
0118101532
0118101542
0118101552
0118101562
0118101572
0118101582
0118101592
0118101602
0118101612

4

Други ПОЛИОЛИ
Фурфурол
Линеарни алкилбензол (LAB)
Органски површински активни материи (ањонски,
катјонски, нејоногени и амфотерни)
Нитробензол
Етаноламин
Акрилни естри
Винилхлорид
Стирол
Винилацетат
Акрилонитрил
Капролактам
Диметилтерефталат (DMT)
Диетил, дибутил и диоктилфталат
Толуолдиизоцијанат
Метилендиизоцијанат
Метилметакрилат
Фенол
Крезол
Бензол
Толуол
Ортоксилол

»

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

I

Петок, 12 декември 1986

ПРОИЗВОДОТ

0118101622
0118101632
0118101642
0118101652
0118101662
0118101672
0118101682
0118101692
0118101702
0118101712
0118101722
0118101732
0118101742
0118101752
0118101762
0118101772
0118101782
0118101792
0118101802
0118101812
0118101822
0118101832
0118101842
0118101852
0118101862
0118101872
0118101882
0118101892
0118101*902
0118101912
0118101922

Број бб - Страна 1945

СЛУЖБЕН ЛИСТ. НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДОТ

Метаксилол
Параксилол
Етилбензол
Нафталин
Креозот
Други аромати
Електродна смола
Трихлоретилен
Етилендихлорид ( Е р С )
Фозген
Ацетон
Додецилбензол
Саѓи
Активни саѓи
Флотациони реагенси
Органски пигменти
Колофонијум
Терпентин
Ретортни јаглен
Дабов екстракт за штавење
Костенов екстракт за штавење
Други екстракти за штавење
Мешани растворувачи
Дрвен шпиритус за денатурирање
Карболинеум
Брикети за дрвен јаглен
Катранска смола
Други производи од сува дестилација на дрво
Миризливи композиции за козметике
Мирисни композиции за прехранбен^ индустрија-ароми
Екстракти-резоноиди, конкрети и др.

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t

в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t
t

в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t
t
t

в

t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРУПА 01182 ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕМИКАЛИИ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Подгрупа 011820 - Производство иа хемикалии за
земјоделство

Производство на концентрати за производство на
хемикалии за земјоделство
0118200012
0118200022
0118200032
0118200042
0118200052
0118200062
0118200072
0118200082
0118200092

0118200102
0118200112
0118200122
0118200132
0118200142
0118200152
0118200162
0118200172
0118200182
0118200192

Линдан (минимум 99,9 гама-изомер HCN)
Камфехлор (A.M. токсафен)
Цинеб
Цирам
Тирам (TMTD)
Дитиокарбамати
Метамнатриум
Бакарни соединенија (освен СиЅОд)
Жива, органски врзана во форма на
Фенил-^-ацетат
Фенил-^-хлорид
Метокси-Hg-aueTaT
Хлорхидроксихиномин
Цинкфосфид
Атразин (минимум 90% тех. чистота)
Аметрин (минимум 90% тех. чистота)
Прометрин (минимум 96% тех. чистота)
Пропахлор (минимум 93% тех. чистота)
Симазин (минимум 95% тех. чистота)
Алахлор (минимум 92% тех. чистота)
Дикалцијумфосфат
Други концентрати за производство на хемикалии за
земјоделство

ј

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1944 - Број 66

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

Производство на средства за заштита на растенијата
0118200202
0118200212
0118200222
0118200232
0118200242
0118200252
0118200262
0118200272
0118200282
0118200292
0118200302
0118200312
0118200322
0118200332
0118200342
0118200352

Инсектициди
Инсектицидни ѓубрива
Акарициди
Молусциди
Нематоциди
Родентициди
Репеленти
Фунгициди
Средства за дезинфекција на семиња
Хербициди
Хербицидни ѓубрива
Регулатори за растење на растенијата (физиотропи)
Помошни средства за заштита на растенијата
Фумиганти
Средства за зимско прскање на овошки
Други средства за заштита на растенијата

0118200362
0118200372
0118200382
0118200392
0118200402
0118200412
0118200422
0118200432
0118200442
0118200452
0118200462
0118200472
0118200482
0118200492
0118200502
0118200512
0118200522
0118200532
0118200542
0118200552
0118200562

Калцијумцијанамид (20% N)
Варен амониумнитрат (27% N)
Карбамид (Уреа 46% N)
Азотен раствор (41% N)
Количество N во азотни ѓубрива
Суперфосфат во прав (16,5% Р2О5) - вкупно
Суперфосфат во гранули (16,5% Р2О5) - вкупно
Трократен суперфосфат во прав (45% Р2О5) - вкупно
Трократен суперфосфат во гранули (45% Р2О5)
Томасово брашно (16,5% Р2О5)
Количество Р2О5 во фосфорни ѓубрива
Комплексни ѓубрива
Количество N во комплексни ѓубрива
Количина Р2О5 во комплексни ѓубрива
Количество К2О во комплексни ѓубрива
Мешани ѓубрива
Количество N во мешани ѓубрива
Количество Р2О5 во мешани ѓубрива
Количество на К2О во мешани ѓубрива
Моноамонијумфосфат (МАР)
Диамонијумфосфат (DAP)

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

Вешта ики ѓубрива
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

ГРУПА 01183 - ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕМИСКИ
ВЛАКНА И ПЛАСТИЧНИ МАСИ
Подгрупа 011831 0118310012
0118310022
0118310032
0118310042
0118310052
0118310062
0118310072
0118310082

Производство на вештачки и
синтетички влакна

Полиакрилонитрилни влакна
Полиамидни влакна
Полиестерски влакна
Полипропиленски влакна
Целулозно влакно памучен тип
Целулозно влакно од волнен тип
Рајон
Корд

В
В
В
В
В
В
В
В

t
t
t
t
t
t
t
t

В
В
В

t
t
t

Подгрупа 011832 - Производство на пластични маси

Основни пластични маси
0118320012
0118320022
0118320032

Индустриска нитроцелулоза
Целофан
Целулоид

i

п Ѕ о п о т

0118320042
0118320052
0118320062
0118320072
0118320082
0118320092
0118320102
0118320112
0118320122
0118320132
0118320142
0118320152
0118320162
0118320172
0118320182
0118320192
0118320202
0118320212
0118320222
0118320232
0118320242
0118320252
0118320262
0118320272
0118320282
0118320292
0118320302
0118320312
0118320322
0118320332
0118320342
0118320352
0118320362
0118320372
0118320382
0118320392
0118320402
0118320412
0118320422
0118320432
0118320442
0118320452
0118320462
0118320472
0118320482
0118320492
0118320502
0118320512

Број бб - Страна 1945

СЛУЖБЕН ЛИСТ. НА СФРЈ

Петок, 12 декември 1986

Н А З И В

Н А

ПРОИЗВОДОТ

Ацетат на целулоза
Други вештачки маси врз база на целулоза
Фенолни маси за пресување
Фенолни смолиќ
Други фенопласти
Аминопластични маси за пресување
Аминопластични смолиќ
Други аминопласти
Полистирол, нормален»
Полистирол, модификуван
Полистирол, експандирачки
Кополимери на стирол
Полиетилен, со низок притисок
Полиетилен, со висок притисок
Полипропилен
Полиестри
Полиестерски смоли, заситени
Полиестерски смоли, незаситени
Полиетилентерефталат
Поливинилхлорид (РУС) емулзионен
Поливинилхлорид (РУС), суспензионен и блок
Поливинилацетат
Поливинилалкохол
Полиакрилати 5 *
Полиамиди5*
Полиуретански пени, меки
Полиуретански пени, тврди
Епокси-смоли 5)
Силикони
Фурански смоли
Други вештачки маси и смолиќ
Синтетички каучук
Регенерат на пластични маси
Фенолни врзива
Амино врзива
Полиестерски врзива, незаситени
Полиестерски врзива, заситени
Полиестерски врзива, модификувани
Епоксидни врзива
Поливинилхлоридни врзива
Поливинилацетатни врзива
Полиакрилни термореактивни врзива
Полиакрилни термопластични врзива
Полиакрилни врзива на водена дисперзија
Врзива врз база на бутадиен
Врзива врз база на хлоркаучук
Врзива врз база на деривати на целулоза
Други врзива

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

В
В
В
В
В
В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
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в
в
в
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в
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в
в
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в
в
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в
в
в
в
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ЕДИНИЦА НА МЕРА
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t/m 3
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Примарни преработки на пластични маси
0118320522
0118320532
0118320542
0118320552
0118320562
0118320572
0118320582
5

Поливинилхлорид
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид

) Не се однесува на синтетски врзива.

(РУС)
(РУС)
(РУС)
(РУС)
(РУС)
(РУС)
(РУС)

гранулат, без Смекнувач
гранулат, смекнат
филм
фолија, мека
фолија, тврда
плочи
цевки

в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
t
t

Страна 1946 - Број 66
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0118320592

0118320602
0118320612
0118320622
0118320632
0118320642
0118320652
0118320662
0118320672
0118320682
0118320692
0118320702
0118320712
0118320722
0118320732
0118320742
0118320752
0118320762
0118320772
0118320782
0118^20792
0118320802

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Поливинилхлорид (РУС) прачки и други профили за
натамошна обработка (вклучувајќи РУС профили за
градежништвото)
Вештачка кожа врз база на поливинилхлорид (РУС)
Пластифицирано платно и друг текстилен материјал
Полиетиленски гранулат
Полиетиленски филм (PENG)
Полиетиленски филм (PEVG)
Полиетиленски фолии
Полиетиленски плочи
Полиетиленске цевки
Полиетиленски прачки и други профили за натамошна
обработка
Филмови и фолии врз база на полистирол и кополимер
Плочи врз база на полистирол и кополимер
Други преработки врз база на полистирол и кополимер
Полипропиленски филмови и фолии
Полипропиленски плочи
Други преработки врз база на полипропилен
Гранулат на други пластични маси
Филмови и фолии врз база на други пластични маси
Плочи врз база на други пластични маси
Цевки врз база на други пластични маси
Профили врз база на други пластични маси
Други преработки врз база на други пластични маси

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

ГРАНКА 0119 - ПРЕРАБОТКА НА ХЕМИСКИ
ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01191 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ И
ФАРМАЦЕВТСКИ ХЕМИКАЛИИ
Подгрупа 011910 - Производство на лекови и
фармацевтски хемикалии

Фармацевтски суровини
0119100012
0119100022
0119100032
0119100042
0119100052
0119100062
0119100072
0119100082
0119100092
011910Q102
0119100112
0119100122

Пеницилин
Окситетрациклин и хлортетрацикдин
Амплицилин
Ибупрофен
С витамин
Морфин
Кодеин
Витамин Вб
Сулфонамиди
Суровини од биолошко потекло
Неоргански соли
Други неспомнати фармацевтски суровини

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

мрд.и.е.
kg
leg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Готови лекови$
0119100133
0119100143
0119100153
0119100163
0119100173
0119100183
0119100193
0119100203
0119100213
0119100223
0119100233
0119100243
0119100253

Витамини и витамински препарати
Сулфонамиди, готови лекови
Серуми и вакцини
Замена за крвна плазма
Имуноглобулини
Други производи од крвта
Пеницилин - домашно производство
Пеницилин - увозен
Полисинтетски пеницилин
Стрептомицин
Други антибиотици - домашно производство
Други антибиотици - увозни
Ту берку лост атици

I

r

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0119100263
0119100273
0119100283
0119100293
0119100303
0119100313
0119100323
0119100333
0119100343
0119100353

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
НАЗИВ

НА П Р О И З В О Д О Т

Хипнотици
Психофармаци
Аналгетици
Антидијабетици
Други хормонски производи
Кардиотоници
Антиаритмици
Антиангиналитици
Антихипертензиви
Други лекови за лекување на кардиоваскуларниот систем

Број бб - Страна 1947
пш^зводот

е
е
е
е
е
е
е
е
е
е

ЕДИНИЦА НА МЕРА

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0 Производството на лекови и фармацевтски суровини се дели на две групи: на производство на фармацевтски суровини (011910001 до
011910012) и производство на фармацевтски препарати или готови лекови (011910013 до 011910048). Под производство на фармацевтски суровини (пеницилин е витамин и други суровини) се подразбира само домашно производство. Под производство на готови лекови - фармацевтски препарати се подразбира дозирање, табелирање и пакување на сите видови лекови (антибиотици, инјекции, диететски препарати и др.) до формата во која ги добиваат аптеките. Притоа во истата ставка се вклучуваат количествата на готови лекови
направени од домашни, како и количествата лекови направени од увозни фармацевтски суровини (дозирањето и пакувањето на увозните антибиотици се прикажува само во групата готови лекови).
2
) Под ставката „Готови лекови" не треба да се прикажува „Храна за доенчиња и мали деца", туку во подгрупата 013050.

0119100363
0119100373
0119100383
0119100393
0119100403
0119100413
0119100423
0119100433
0119100443
0119100453
0119100463
0119100472
0119100483

Антиревматици
Анестетика
Лекови за лекување на респираторниот систем
Лекови за лекување на дигестивниот систем
Лекови за лекување на болести на кожата
Други готови лекови
Диететика
Дентални производи
Филтери за хемодијализа (дијализатори)
Раствори за хемодијализа
Конфекционирање на готови увезени неспомнати лекови
Фармацевтски препарати за исхрана на добитокот
Фластери
ГРУПА 01192 -

С
С
е
е
е
е
е
е
е
е
е
в
е

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/парч.
kg
kg
kg
m2

ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА
ПЕРЕЊЕ И НА КОЗМЕТИЧКИ
ПРЕПАРАТИ

Подгрупа 011920 -

Производство на средства за перење
и на козметички препарати

Средства за перење
0119200013

Сапун за перење

е

t

0119200023
0119200033
0119200043
0119200053
0119200063
0119200073
0119200083
0119200093
0119200103
0119200113
0119200123
0119200133
0119200143
0119200153

Тоалетни сапуни
Сапуни за бричење
Течни сапуни
Сапуни за индустрија
Сапунско јадро за детергенти
Други сапуни (медицински сапуни и др.)
Детергенти за рачно перење на алишта
Детергенти за машинско перење на алишта
Детергенти за перење на садови
Детергенти за индустрија
Прашести помошни средства за перење
Течни помошни средства за перење
Прашести средства за чистење (санитарија, стакла и др.)
Течни средства за чистење (санитарија, стакло и др.)

е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

0119200163
0119200173
0119200183

Креми и пени за бричење
Лосиони за бричење
Средства за нега на забите

С
С
е

kg
kg
kg

Тоалетно-козметички производи

1

(

(

Страна 1948 - Број 66
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0119200193
0119200203
0119200213
0119200^23
0119200233
0119200243
0119200253
0119200263
0119200273
0119200283
0119200293
0119200303
0119200313
0119200323
0119200333
0119200343

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Средства за перење на коса
Средства за бањање
Средства за нега и заштита на кожата
Пудери
Посипи
Кармини за усни
Лакови за нокти
Лакови за коса
Колор-шампони и бои за коса
Други средства за нега на коса
Парфеми
Колонски води
Деодорант!! и антиперспиранти
Друга декоративна козметика
Други неспомнати козметички препарати
Глицерин, природен

Петок, 12 декември 1986
НАМЕНА НА
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ГРУПА 01193 - ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА
Подгрупа 011930 - Производство на премачкувачки
средства
0119300012
0119300022
0119300032
0119300042
0119300052
0119300062
0119300072
0119300082
0119300092
0119300102
0119300113
0119300122
0119300132
0119300142
0119300152
0119300162
0119300172
0119300182
0119300192
0119300202
0119300212
0119300222
0119300232
0119300242
0119300252
0119300262

Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на
растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни
масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетички
врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на амински врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на
алкидно-амински врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на полиуретански
врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на со масло
модификувани полиестерски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на мономери со
модификувани алкидни врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на акрилно
термореактивни врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на акрилно
термопластични врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на незаситени
полиестерски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на епоксидни
врзива
Непигментирани премачкувачи врз база на
нитроцелулоза
Пигментирани премачкувачи врз база на нитроцелулоза
Премачкувачи врз база на диспергувани врзива во вода
Премачкувачи за бродоградба
Графички бои
Облагородени минерални бои
Акварел и темпер-бои
Китови еднокомпонентни
Китови двокомпонентни
Малтери врз база на синтетички врзива
Маси за затинање
Маси за топлотна и звучна изолација
Разредувачи
Други премачкувачки средства
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Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

'kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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kg
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kg

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

Број бб - Страна 2013

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.

Н А З И В НА П Р О И З В О Д О Т

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

ГРУПА 01194 - ПРЕРАБОТКА НА ПЛАСТИЧНИ
МАСИ
Подгрупа 011941 - Производство на амбалажа од
пластични маси
0119410012
0119410022
0119410032
0119410042
0119410052
0119410062
0119410072

0119410082

Амбалажа од целофан
Амбалажа од пластични маси, прскана
Амбалажа од пластични маси, дувана (шишиња,
канистри и ел.)
Амбалажа од пластични маси, екструдирана (кеси, вреќи
и ел.)
Амбалажа од пластични маси, вакуумирана
Амбалажа од пластични маси, плетена и ткаена
Амбалажа од комплексни флексибилни материјали врз
база на пластични маси - комбинација од пластични
маси со алфолија (Doypack)
Друга амбалажа од пластични маси
Подгрупа 011949 -

0119490012
0119490022
0119490032
0119490042
0119490052
0119490062
0119490072
0119490082
0119490092
0119490102
0119490112
0119490122
0119490132
0119490144
0119490153
0119490162
0119490173
0119490183
0119490193
0119490203
0119490213
0119490223
0119490232
0119490243
0119490253
0119490264

в
в
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в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
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/илј. чифта
илј. парч.
илј. парч./t
илј. парч.
t

е
X

t
t

в
в
в
в
в
в
в
в
в

kg
kg

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ
Х Е М И С К И ПРОИЗВОДИ

Подгрупа 011990 0119900012
0119900022
0119900032
0119900042
0119900052
0119900062
0119900072
0119900082
0119900092

В
в
в

Друга преработка од пластични маси

Прскани технички производи од пластични маси
Дувани технички производи од пластични маси
Топлообликувани технички производи од пластични
маси
Пресувани технички производи од пластични маси
Други технички производи од пластични маси
Хомоген поливинилхлорид (РУС) подови
Хетероген поливинилхлорид (РУС) подови
Винил-азбестни подови (плочи)
Подови од други пластични маси
Монофиламенти
Мрежи, екструдирани
Блокови и плочи од експандирачки пластични маси
Покриени брановидни плочи од пластични маси
Куќи и киосци од пластични маси
Врати и прозорци од пластични маси
Ролетни од пластични маси
Садови од пластични маси
Санитарна опрема од пластични маси
Мебел од пластични маси
Обувки од пластични маси
Играчки од пластични маси
Копчиња (секакви видови)
Касети за магнетофони, неснимени
Производи за домаќинство и за лична употреба од
пластични маси
Други производи од пластични маси за широка
потрошувачка
Други неспомнати производи од пластични маси
ГРУПА 01199 -

В
В

Производство на други хемиски
производи

Етерични масла, природни
Етерични масла, синтетички
Адитиви за прехранбена индустрија
Дезинфициенси врз база на хлорамин
Дезинфициенси врз база на квартерни амониум-соли
Дезинфициенси врз база на фенол и други
Помошни средства за леарници
Помошни средства за градежништвото (адитиви)
Помошни средства за текстил

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0119900102
0119900112
0119900122
0119900132
0119900142
0119900152
0119900162
0119900172
0119900182
0119900192
0119900202
0119900212
0119900222
0119900233
0119900242
0119900252
0119900262
0119900272
0119900282
0119900292
0119900302
0119900312
0119900322
0119900332
0119900342
0119900352
0119900362
0119900372
0119900382
0119900392
0119900402
•0119900412
0119900422
0119900432
0119900442
0119900452
0119900462
0119900472
0119900482
0119900492
0119900502
0119900513
0119900523

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1950 - Број бб

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Масло за мастење на кожа
Кожарска маст
Бои за кожа
Фактиси
Синтетички штавила
Други помошни средства за кожа
Помошни средства за гума
Коскен туткал
Кожен туткал
Коскена маст
Ланолин
Желатин
Емајли и глазури за керамика и метал
Маслени бои за сликање
Природни лепила
Фенолни лепила
Аминопластични лепила
Поливинил хлорид (РУС) лепила
Цементни лепила
Суви лепила за градежништвото
Други синтетички лепила
Лабораториски хемикалии3^
Фото-хемикалии
Филмски ленти, кино-позитив
Филмски ленти, кино-негатив
Рентген-филмови
Филмови за фотографија
Графички филмови
Други филмови
Фото-хартија
Барут
Рударски експлозив
Штапин
Ловечки каписли
Други каписли
Електрични запалки
Пиротехничка галантерија
Диазо-материјали
Обоена хартија за копирање
Минерални масти за мачкање
Антикорозивни средства
Паста за обувки
Други средства за одржување на обувки

ШЧЖ^ВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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) Лабораториските хемикалии претставуваат само завршен дел на производството, што се состои од евентуално пречистување и пакување, додека производството на хемиски соединенија се прикажува со ставките на номенклатурата како производство на киселини, бази и

др.
0119900533
0119900543
0119900552
0119900562
0119900573
0119900583
0119900592
0119900602
0119900612
0119900622
0119900632
0119900642
0119900652

Средства за одржување на паркети и подови
Свеќи
Ленти за сметковни машини
Ленти за сметачи
Мастило
Тушеви
Самолеплива лента
Соли и средства за галванизација
Соли за термичка обработка на метали
Алуминиумски пасти
Пасти за брусење и полирање
Боја за печати
Печатен восок

t
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илј.
илј,
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Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0119900663
0119900672

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Антифриз
Други неспомнати производи на хемиската индустрија

Број бб ~ Страна 1951
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

С
В

ГРАНКА 0120 - ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕН,
ЧАКАЛ И ПЕСОК
ГРУПА 01200 - ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕН,
ЧАКАЛ И ПЕСОК
Подгрупа 012001 - Производство и обработка на камен

Производство и преработка на архитектонско-градежен
(украсен) камен

0120010172

Обликувани мермерни блокови за режење1*
Обликувани гранитни блокови за режење2*
Обликувани блокови на друг камен за режење3*
Необликувани блокови за режење (томболони)
Режани плочи на мернер, до 4 cm дебелина1*
Режани плочи на гранит, до 4 cm дебелина2*
Режани плочи на друг камен, до 4 cm дебелина3*
Режани плочи на мермер, над 4 cm дебелина1*
Режани плочи на гранит, над 4 cm дебелина2*
Режани плочи на друг камен, над 4 cm дебелина3*
Димензионирани режани плочи на мермер, до 4 cm
дебелина1*
Димензионирани режани плочи на гранит, од 4 cm
дебелина2*
Димензионирани режани плочи на друг камен, до 4 cm
дебелина3*
Димензионирани режани плочи на мермер, над 4 cm
дебелина1*
Димензионирани режани плочи на гранит, над 4 cm
дебелина2*
Димензионирани режани плочи на друг камен, над
4 cm дебелина3*
Плочи од мелен камен и мермер

0120010182
0120010192
0120010202
0120010212

Споменици и други профил прани елементи
Дел кан камен
Камени коцки
Знаци и рабници од камен

0120010012
0120010022
0120010032
0120010042
0120010052
0120010062
0120010072
0120010082
0120010092
0120010102
0120010112
0120010122
0120010132
0120010142
0120010152
0120010162
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В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

т3
т3
т3
t
т2

т*
т2
т2
т2
т2
т2
т2

В
т2
В

т2

В
В

Производство на обработен профилиран камен
В
В
В
В

т3
гп3
т 3 /илј.парч.
т3

0 Како „мермери" се прикажуваат прави мермери, варовници и доломити што се полираат.
* Како „гранити" се прикажуваат прави гранити и други видови тврди силикатни карпи што се полираат.
* Како „друг камен" се прикажуваат травертини, песочари и други видови што не спаѓаат во категоријата на мермер и гранит.

2
3

Производство и преработка на технички камен
0120010222
0120010232
0120010242
0120010252
0120010262
0120010272
0120010282
0120010292

Кршен камен од силикатни карпи4*
(необработен или полуобработен камен за градежни
цели, над 120 mm)
Кршен кам^н од карбонатни карпи5*
(необработен или полуобработен камен за градежни
цели, над 120 mm)
Дробен и недробен камен за индустриски цели, од
силикатни карпи 4*
Дробен и недробен камен за индустриски цели, од
карбонатни карпи5*
Дробен камен за градежништво од силикатни карпи, од 0
до 30 mm или од 0 до 60 mm4*
Дробен камен за градежништво од карбонатни карпи, од
0 до 30 mm или од 0 до 60 mm5*
Толчен камен од 30 до 60 mm, од силикатни карпи4*
Толчен камен, од 30 до 60 mm, од карбонатни карпи5*

4

'
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В
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В

т3

в

т3

в

т3

в
в
в

т3
т3
т3

*

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0120010302

0120010312

0120010322

0120010332

0120010342
0120010352
0120010362
0120010372

Петок, 12. декември 1986.

СЛУЖБЕН Л И С Т НА СФРЈ

Страна 2010 - Број 66

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Обичен ситнеж на камен (агрегат за бетон) од силикатни
карпи со крупност на фракција од 0 до 4,4 mm, од 4,4 до
8,8 mm, од 8,8 до 16 mm, од 16 до 31 шш 4)
Обичен ситнеж на камен (агрегат за бетон) од
карбонатни карпи, со крупност на фракција од 0 до 4,4
mm, од 4,4 до 8,8 mm, од 8,8 до 16 mm, од 16 до 31 mm
(вклучувајќи дробен песок за малтерирање и ѕидање)5*
Дробен благороден каменен песок и благороден ситнеж
на камен од силикатни карпи, со крупност на фракција
од 0 до 2,2 mm, од 2,2 до 5,5 mm, од 5,5 до 8,8 mm, од 8,8
до
11 mm, од 11 до 16 mm, од 16 до 22 mm 4 '
Дробен благороден каменен песок и благороден ситнеж
на камен од карбонатните карпи, со крупност на
фракција од 0 до 2,2 mm, од 2,2 до 5,5 mm, од 5,5 до 8,8
mm, од 8,8 до 11 mm, од 11 до 16 mm, од 16 до 22 mm 5)
Камено брашно од карбонатни карпи за градба на
патишта, со крупност на мелење од 0 до 0,71 mm 5)
Камено брашно од карбонатни карпи за индустрија и
други цели 5)
Терацо-гранулат
Лапорец

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В

т3

В
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В
в
в

t
t
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в
в

тп*

Подгрупа 012002 - Производство на чакал и песок
0120020012
0120020022

Чакал
Природен песок
Подгрупа 012003 - Производство на суров гипс (садра)

0120030012

5

Суров гипс

Силикатни карпи се магнетити (дијабази, гранити, пиропластити, габрови, базалти, андезити, бацити и друго), седименти (кварцни
пескари и др.) и метаморфити (кварцити, амфиболити и др.).
) Во карбонатни карпи спаѓаат седименти (варовници и доломита) и метаморфити (мрамори и ел.).

ГРАНКА 0121 - ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН
МАТЕРИЈАЛ
ГРУПА 01211 - ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР И ГИПС
Подгрупа 012111 - Производство на вар
0121110012
0121110022
0121110032

Негасена вар, во парчиња
Негасена вар, мелена
Хидратирана вар

В
В
В

t
t
t

Подгрупа 012112 - Производство на гипс
0121120012

Печен гипс

В

\

t

ГРУПА 01212 - ПРОИЗВОДСТВО НА Ц Е М Е Н Т
Подгрупа 012120 - Производство на цемент
0121200012
0121200022
0121200032
0121200042

Клинкер
Портланд-цемент
Други видови цемент
Цементни малтери

В
В
В
В

t
t
t
t

В

илј.парч.ОТ 0 /!

В

илј.парч.ОТ°Л

В
В

rnij.nap4.NF1}/t
илј.парч.КР 0 Л

ГРУПА 01213 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТУЛИ И
ЌЕРАМИДИ
Подгрупа 012130 - Производство на тули и ќерамиди
0121300012
0121300022
0121300032
0121300042

Полна тула 1/1 нормален формат
Шуплива тула со хоризонтални шуплини 1/1 нормален
формат
Шуплива тула со вертикални шуплини 1/1 нормален
формат (гитер)
Фасадна тула, 1/1 нормален формат

ПРОИЗВОДОТ

0121300052
0121300062
0121300072
0121300082
0121300092
0121300102
0121300112
0121300122
0121300132
0121300142
0121300152
0121300162
0121300172
0121300182

Број бб - Страна 1947

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12 декември 1986

Н А З И В

H A

ПРОИЗВОДОТ

Клинкер-тула, 1/1 нормален формат
Шупливи блокови со хоризонтални шуплини
Тули и блокови со хоризонтални шуплини и намалена
основна маса
Шупливи блокови со вертикални шуплини
Тули и блокови со вертикални шуплини и намалена
основна маса
Монта-блокови
Вложна тула (други покриени конструкции)
Фасадни блокови
Поролит - тула
Полумонтажни и монтажни гредички за сводови и
тавани2)
Бибер и влечени ќерамиди
Каналици, брановидни ќерамиди (медитеран, романо и
жлебници)
Фалцувани (пресувани) ќерамиди
Керамзит (експандирана глина)

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
в

^ij.nap4.NF°/t
илј.парч.КР^Л

в
в

илј.парч.ОТ 1)3) Д
^nj.nap4.NF°/t

в
в
в
в
в

mij.nap4.NF 1)3) /t
илј.парч.ОТ°т 2 /1
илј.парч.ОТ 0 т 2 Л
wij.napn.NF^/t
rnij.nap4.NFn/t

в
в

илј.т/t
илј.парч.

в
в
в

илј.парч.
илј.парч.
m 3 /t

Димензии на нормалниот формат се 25 х 12 х 6,5 cm. Еден блок на нестандарден формат се пресметува на стандарден формат врз основа на зафатнината. Ако блокот со својата зафатнина заменува три тули од нормален формат, тогаш бројот на таквите блокови ге
множи со 3.
2
) Елементи од глина врзани со железо и цемент во вид на елементи за ѕидање.
3
) Овде е во прашање производство на тули и блокови од кои во глинена маса се додаваат согорливи материи (јаглена прашина, стиропор,, отпадни материи од растително потекло, отпадоци при преработка на дрво и др.)

ГРУПА 01214 - ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖНИ
ПРЕФАБРИКАТИ И БИТУМЕНСКИ
ПРОИЗВОДИ
Подгрупа 012141 - Производство иа азбестно-цементни
производи
0121410012
0121410022
0121410032
0121410042

Азбестно-цементен покривен материјал
Азбестно-цементни цевки изработени под притисок
Азбестно-цементни канализациони цевки
Други азбестно-цементни производи (да се наведат кои)
Подгрупа 012142 -

0121420012
0121420022
0121420032
0121420042
0121420052
0121420062
0121420072
0121420082
0121420092
0121420102
0121420112
0121420122
0121420132
0121420142
0121420152
0121420162
0121420172
0121420182
0121420192
0121420204

73
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В
В
В

t/rrr

В
В
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в
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m 2 /t
m 2 /t
m 2 /t
m 2 /t
m 2 /t
илј.парч.ЌР п /т 2
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илј.парч.ОТ п /т 2

в
в
в
в
в
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в
в
в
в
X

t
t/илј.т
t/m 2
t
m3
m3
m 2 /t
m 2 /t
mVt
t
парч./т 2

t/rrr
t/m:
t

Производство на префабрикувани
градежни елементи

Лесни градежни плочи за изработка на надворешни
ѕидови
Плочи за обложување на ѕидови
Лесни градежни плочи за изработка на преградни ѕидови
Лесни градежни плочи за изработка на плафони и тавани
Лесни градежни плочи за изолација 4 )
Блокови за ѕидови и прегради
Блокови за тавани и сводови
Ѕидни елементи - панели
Градежни конструкции и други префабрикувани
производи за нискоградба
Градежни конструкции и други префабрикувани
производи за високоградба
Бетонски цевки
Терацо елементи
Свежи бетони5>
Неармирани префабрикати од гасбетон
Армирани префабрикати од гасбетон
Гипсени картонски плочи
Гипсени преградни елементи (блокови и плочи)
Гипсени декоративни плочи
Фасадни малтери, обични
Комплетни монтажни куќи

Страна 2010 - Број
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

66

НАЗИВ

Подгрупа 012143 0121430012
0121430022
0121430032
0121430042
0121430052
0121430062
0121430072
0121430082
0121430092
4

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12. декември 1986.
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Производство на битуменски
материјали за патишта и покриви

Покриена лепенка
Битуменска хартија
Битуменски изолациони ленти (битуменска јута)
Пластифицирани изолациони ленти
Ладен асфалт
Жешка асфалтна маса
Битуменски емулзии
Разреден битумен
Други битуменски и катрански маси (да се наведат кои)

t/ролна
t/ролна
t/ролна
t/ролна
t
t
t
t
t

В
В
В
в
в
в
в
в
в

) Во оваа група производи влегуваат префабрикуваните градежни елементи за ѕидање од цемент, вар, чакал, песок, дрвни отпадоци и др.
) Да се прикаже само стоковното производство.

Ј

ГРАНКА 0122 - ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЖАНА
ГРАЃА И ПЛОЧИ
ГРУПА 01220 - ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЖАНА
ГРАЃА И ПЛОЧИ
Подгрупа 012201 - Производство на режана граѓа
0122010012
0122010022
0122010032
0122010042
0122010052
0122010062
0122010072
0122010082
0122010092
0122010102
0122010112
0122010122
0122010132
0122010142
0122010152
0122010162
0122010172

Режана граѓа од смрека и елка
Режана граѓа од бел бор
Режана граѓа од црн бор
Режана граѓа од други иглолисници
Режана граѓа од даб
Дабови фризи
Режана граѓа од бука
Букови фризи
Режана граѓа од јасен
Режана граѓа од други трврди широколисници
Режана граѓа од топола
Режана граѓа од други меки широколисници
Режана граѓа од егзотични видови дрвја
Дабови прагови
Букови прагови
Свртничарска дабова граѓа
Свртничарска букова граѓа

0122010182
0122010192
0122010202
0122010212

Иглолисни отпадоци за репродукција
Широколисни отпадоци за репродукција
Отпадоци за огрев
Струганици

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

т3
гп3
ш3
гп3
ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
т3
ш3

В
В
В
В

t
t
t
t

В
В

ш3
ш3

Нуспродукт на дрвната индустрија

Подгрупа 012202 - Производство на фурнир и плочи

Фурнирг)
0122020012
0122020022
0122020032
0122020042
0122020052
0122020062
0122020072
0122020082
0122020092
0122020102
0122020112
0122020122

Дабов слеп фурнир
Буков слеп фурнир
Слеп фурнир од топола
Слеп фурнир од други меки широколисници
Слеп фурнир од егзотични видови дрвја *
Слеп фурнир од иглолисници
Друг слеп фурнир
Дабов благороден фурнир
Оревов благороден фурнир
Буков благороден фурнир
Јаворов благороден фурнир
Јасенов благороден фурнир

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

т

3

т3
ш3
т3
т3
т3
т3
т3
т3
т3

Петок, 12. декември

1986.

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

НАЗИВ

0122020132
0122020142

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
НА П Р О И З В О Д О Т

Број бб - Страна 2013
ПГО^ЗВОДОТ

Благороден фурнир од егзотични видови дрвја
Друг благороден фурнир

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
В

т3
т3

') Да се искаже и фурнирот за производство на плочи произведени во континуиран процес.

0122020152
0122020162
0122020172
0122020182
0122020192
0122020202
0122020212
0122020222
0122020232
0122020242
0122020252
0122020262
0122020272
0122020282

Шпер, панел и други плочи
Необлагородени шперплочи
Градежни шперплочи
Градежни панел-плочи
Необлагороден панел-плочи
Необлагородени лесонит-плочи
Необлагородени плочи иверици
Средно густи влакнести плочи (медијапац. плочи)
Облагородени шпер-плочи
Облагородени панел-плочи
Облагородени лесонит-плочи
Облагородени плочи иверици
Средници за панел-плочи
Плочи за обвивка
Отпресоци од условно дрво

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

mVm 2
mVm2
mVm2
mVm2
илј m 2 /t
mVm2
mVm 2
илј.тУт3
илј. mVm 3
илј. m 2 /t
илј. mVm 3
m3
mVm 2
mVm 2

0122030012

Подгрупа 012203 - Импрегнација на дрво
Импрегнација на дрво

в

m3

е
е
е
е
е
е
е
е
е

гарнитура
гарнитура
гарнитура
гарнитура
парче
парче
парче
парче
парче

ГРАНКА 0123 -

ПРОИЗВОДСТВО НА ФИНАЛНИ
ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО

ГРУПА 01231 - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛ ОД
ДРВО
Подгрупа 012310 - Производство на мебел од дрво

0123100013
0123100023
0123100033
0123100043
0123100053
0123100063
0123100073
0123100083
0123100093

Спални соби, во гарнитури и елементи
Спални соби
Хотелски соби
Самечки соби
Детски соби
Ормани (за облека и алишта)
Кревети и други легла
Огледала (психи), ноќни орманчиња
Ормани со фиоки, комоди
Други елементи на спални соби
Други соби, во гарнитури и елементи

0123100103
0123100113
0123100123
0123100133
0123100143
0123100153
0123100163
0123100173
0123100183

Дневни соби
Работни соби
Трпезарии
Мебел за претсобје
Компонибилен мебел
Ормани
Витрини
Регали
Други елементи

е
е
е
е
е
е
е
е
е

гарнитура
гарнитура
гарнитура
гарнитура
парче
парче
парче
парче
парче

0123100193
0123100203
0123100213
0123100223
0123100233

Кујни во гарнитури и елементи
Кујни во гарнитури
Кујнски креденци
Работни орманчиња
Лавабоа
Висечки елементи

е
е
е
е
е

гарнитура
парче
парче
парче
парче

i

г

1

Страна 1956 - Број 66
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

0123100243
0123100253

Ормани за вградување на електрични апарати
Преградни ѕидови

0123100263
0123100273
0123100283
0123100293
0123100303

Тапацирани столови
Тапацирани вотелји
Двоседи, троседи и сл.
Научи и други легла
Друг тапациран мебел

0123100313
0123100323
0123100333

Маси (трпезариски, клупски, ресторански и други)
Нетапацирани столови
Нетапацирани фотелји

Петок, 12 декември 1986
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

С
С

парче
парче

е
е
е
е
е

парче
парче
парче
парче
парче

е
е
е

парче
парче
парче

е
е
е
е
е

парче
парче
парче
парче
парче

X
X
X

парче
парче/т 3
парче/т 3

X
X

парче
парче

е
е
в
в

парче
парче
парче
парче

в
в
е

илј. парче
т3
парче

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

т

Тапациран мебел

Нетапациран мебел

Друг ситен куќен мебел
0123100343
0123100353
0123100363
0123100373
0123100383

Ормани за обувки
Полици за книги и други полици
Галантериски куќни производи
Мебел за бањи
Друг ситен куќен мебел

Канцелариски мебел и опрема за трговијата и
угостителство то
0123100394
0123100404
0123100414

Канцелариски ормани
Друг канцелариски мебел1)
Опрема за трговијата и угостителството без маси и
столови

0123100424
0123100434

Ормани за школски и претшколски установи
Друг мебел за школски и претшколски установи

Мебел за школски и претшколски установи

Друг мебел од дрво
0123100443
0123100453
0123100462
0123100472
0123100482
0123100492
0123100503

Столови од свиткано дрво
Друг мебел од свиткано дрво
Кабинети за машини за шиење
Кабинети за радиоприемници, ТВ приемници и
грамофони
Кутии за радиопремници, ТВ приемници и грамофони
Делови на мабел (седала, нозе, потпирки, плочи и ел1)
Душеци со федери
ГРУПА 01232 -

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ
ФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО

Подгрупа 012321 - Производство на амбалажа од дрво1)2)
0123210012
0123210022
0123210032
0123210042
0123210052
0123210062
0123210072
0123210082
0123210092
0123210102
0123210112

Амбалажа од лупено буково дрво
Амбалажа од лупено дрво на меки широколисници
Амбалажа од шперплочи
Амбалажа од сечено буково дрво
Амбалажа од сечено дрво на меки широколисници
Сандаци и делови од режано иглолисно дрво
Сандаци и делови од режано широколисно дрво
Палети (ковани и шиени)
Дабови бочви и буриња
Други бочви и буриња
Дрвени макари за кабли

т*

т3
hi
hi
т3

Подгрупа 012322 - Производство на градежни елементи
од дрво
0123220012

1

Надворешни влезни врати, комплетни

парче/т3

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0123220022
0123220032
0123220042
0123220052
0123220062
0123220072
0123220082
0123220092
0123220102
0123220112
0123220122
0123220132
0123220142
0123220152
0123220162
0123220172
0123220182
0123220192
0123220202
0123220212
0123220222
0123220232
0123220242
0123220252
0123220262
0123220272
0123220282
0123220294
0123220304
0123220314
0123220324
0123220334
0123220344

Број бб - Страна 1957

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

Н А М Е Н А НА
ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДОТ

Гаражни врати, комплетни
Други врати, комплетни
Вратни крила
Рамки за внатрешни врати
Слепи рамки
Прозорци со неврзани крила
Прозорци со врзани крила
Покриени прозорци
Балконски врати
Прозорски капаци
Вграден мебел
Преградни ѕидови и армоника врата
Плакари
Ентериери
Делови за градежна столарија и елементи
Дабов паркет, полн
Буков паркет, полн
Друг паркет, полн
Ламелиран дабов паркет, без подлога
Ламелиран буков паркет, без подлога
Друг ламелиран паркет, без подлога
Ламелиран дабов паркет, со подлога
Ламелиран буков паркет, со подлога
Друг ламелиран паркет, со подлога
Бродски под
Плафонски и ѕидни облоги
Ролетни
Дрвени стамбени куќи1)3)
Дрвени викенд куќи')3)
Други дрвени куќи1)з)
Бараки1)3)
Делови за дрвени куќи1)3)
Делови за бараки1)3)

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

В
В
В
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
X
X
X
X
X
X

парче/т 3
парче/т 3
парче/т 3
парче/т 3
парче/т 3
парче/т 3
ком./т 3
парч./т 3
парч./т 3
парч./т 3
т3
т3
т3
т3
т3
тУт3
тУт3
тУт^
тУт3
тУт3
т2/т*
тУт3
тУт3
тУт2
тУт2
тУш2
т2
тУтУпарч.
тУтУпарч.
тУтУпарч,
тУтУпарч.
тУтУпарч.
тУтУпарч.

в
в

и лј.чифта
илј.чифта

в
е
е
е
е

илј.парч.
гп3

е
в
в
в
в
в

ш3
t
t
t
t
t

е
е

парч.
парч.

Подгрупа 012323 - Производство на галантерија од дрво
и плута

0123230092
0123230102
0123230112
0123230122
0123230132

Сурови калапи за чевларството
Обработени калапи за чевларството
Утензилии за текстилната индустрија (чунци, калеми и
др.)
Дрвостругарски производи1)
1
Дрвена галантерија (стапови, закачалки, штипки и др,)*
Летвички за рамки (за слики, огледала и др.)
Мртовечки сандаци
Други неспоменати финални производи од дрво (дрвени
садови и други дрвени предмети за домаќинството)
дрвени запрежни коли, кутии за ѕидни часовници, лули,
чибуци, топуци и дрвени клинци за обувки, скали и др.1)
Чепови од плута
Изолациони плочи од плута
Други изработки од плута
Дрвена волна
Дрвено брашно

0123240013
0123240023

Подгрупа 012324 - Производство на предмети од прачки
Корпи и друга амбалажа од прачки
Маси од прачки

0123230012
0123230022
0123230032
0123230043
0123230053
0123230063
0123230073
0123230083

.

i

га3

илј.гп
илј.парч.

Страна 1958 - Број бб
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0123240033
0123240043

Петок, 12 декември 1986

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Столови и фотелји од прачки
Други производи на плетарството

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

С
С

ЕДИНИЦА НА МЕРА

парч.
парч.

0 Се искажува во шЈ потрошена граѓа.
) Организациите кои само ги составуваат купените делови нема да прикажуваат никакво производство на дрвена амбалажа.
Ј
) Се искажува во т 2 изработени ѕидови.
Ј

ГРАНКА 0124 - ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА
НА ХАРТИЈА
ГРУПА 01241 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА И
ХАРТИЈА
Подгрупа 012410 - Производство на целулоза и хартија

Дрвесина и целулоза
01241 ООО 12
0124100022
0124100032
0124100042
0124100052
0124100062
0124100072
0124100082
0124100092
0124100102
0124100112
0124100122
0124100132
0124100142
0124100152
0124100162
0124100172
0124100182

Бела дрвесина
Дрвесина од иглолисници
Дрвесина од широколисници
Полухемиска небелена целулоза, од дрво
Полухемиска небелена целулоза од слама
Полухемиска небелена целулоза - друга
Небелена сулфитна целулоза за хартија, од иглолисници
Небелена сулфитна целулоза за хартија, од
широколисници
Белена сулфитна целулоза за хартија од иглолисници
Белена сулфитна целулоза за хартија од широколисници
Бел ена сулфитна целулоза од растителни стебленца
Белена целулоза за вискоза
Небелена магнефитна целулоза
Белена магнефитна целулоза за хартија, од иглолисници
Белена магнефитна целулоза за хартија, од
широколисници
Небелена сулфатна целулоза
Белена сулфатна целулоза од иглолисници
Белена сулфатна целулоза од широколисници

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Хартија
0124100192
0124100202
0124100212
0124100222
0124100232
0124100242
0124100252
0124100262
0124100272
0124100282
0124100292
0124100302
0124100312
0124100322
0124100332
0124100342
0124100352
0124100362
0124100372
0124100382

Ротохартија (во ролни и табаци)
Бездрвна печатарска хартија^
Бездрвна хартија за пишување
Бездрвна механографска хартија
Хартија за илустрации и списанија
Средно фина печатарска хартија
Средно фина хартија за пишување
Хартија за тапети
Тенка печатарска хартија
Тенка хартија за пишување (пелир, за авионска пошта и
слично)
Друга печатарска хартија
Друга хартија за пишување
Натрон-хартија за вреќи
Друга натрон-хартија
Обвивна и амбалажна хартија
Хартија за цигари
Хартија за премачкување
Обична тенка хартија (тоалетна, за сервирање и
клобучна хартија)
Специјална тенка хартија (кондензаторска, кабелска,
индиго и импрегнациона и ел.)
Тешко
пропустлива хартија (пергамент, надомест,
пергамин-хавана)

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

I

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0124100392
0124100402

Број бб - Страна 1961

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12 декември 1986

НАЗИВ

НА

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ 1 )

ПРОИЗВОДОТ

Бездрвна харпија за специјална немена картографска,
сигурносна, хелиографска, цртачка, банкнотна,
филтрир-хартија, попивателна хартија и ел.)
Неспомената хартија

В
В

ЕДИНИЦА НА МЕРА

t
t

Картон и лепенка
0124100412
0124100422
0124100432
0124100442
0124100452
0124100462
0124100472
0124100482
0124100492
0124100502

Фин (бездрвен) картон
Средно фин картон, обичен
Глазиран картон
Друг картон
Лепенка за куфери
Специјална лепенка (преслан, фактис, мелеа, жакард,
лепенка за зглобови, лепенка за матрици и ел.)
Друга лепенка (обична бела, костенлива, сива и ел.)
Брановидна лепенка
Целулозна вата
Градежни плочи од хартија

В
В
В
В
В
В
в
в
в
в

ГРУПА 01242 - ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА
Подгрупа 012421 - Производство на хартиена амбалажа
0124210012
0124210022
0124210032
0124210042
0124210052
0124210062
0124210072
0124210082

Натрон-вреќи, печатени и непечатени
Амбалажа од брановидна лепенка, печатена и непечатена
Хартиена амбалажа - тетрапак
Амбалажа од мотана хартија (комби дози и буриња)
Друга хартиена амбалажа
. Картонски кутии
Друга картонска амбалажа
Печатени производи и амбалажа од алуминиумски
фолии во комбинација со полиетилен и хартија

В
В
В
В
.В
В
В

/илј.парч.

В

Подгрупа 012429 - Друга преработка од хартија
0124290012
0124290022
0124290032
0124290043
0124290053
0124290063
0124290072
0124290082
0124290092
0124290102
0124290112
0124290122
0124290132
0124290142
0124290152
0124290162
0124290172
0124290182
0124290192
0124290202

Механографски картички
Хартиени утензаилии (цевки за предиво и конец)
Филтри за цигари
Ѕидни тапети од хартија
Ѕидни тапети од текстил
Ѕидни тапети од пластични маси
Самолепливи ленти, етикети и ел.
Производи од хартија (коверти, нотеси, блокови,
хартиено јаже и ел.)
Производи од картон и лепенка (албуми, регистратори,
фасцикли и ел.)
Хартиена конфекција (марамчиња, тоалетни хартии и
ел.)
Хартиени ролни (за сметачки машини, телеграфски
ленти и ел.)
Хартиено саќе
Матрици
Бул кан-фибер
Други специјални хартии, гумирани, парафинирани и
друго
Ламинат
Технофил
Технички ламинат
Вештачки црева
Други производи од преработка на хартија (да се
наведат кои)

I

В
В
В
е
е
е
в

/илј.парч.
шл.парч.
/илј.т/ролна
/илј.ш/ролна
/илј.т/ролна
/хиљ.т 2

в
в
в
в
в
в
в
в
в

/илј.т2
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ШИФРА НА
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

ГРАНКА 0125 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ
ПРЕДИВА И ТКАЕНИНИ
ГРУПА 01251 - ПРОИЗВОСТВО НА ВЛАКНА,
ПРЕДИВА И КОНЦИ
Подгрупа 012511 0125110012
0125110022
0125110032
0125110042
0125110052
0125110062
0125110072

Конопено влакно од зелено стебленце
Конопено влакно од натопено стебленце
Колчишта од зелено стебленце
Колчишта од натопено стебленце
Ленено влакно
Други растителни влакна за текстилната индустрија
Отпадоци при производството на растителни влакна (да
се наведат кои)
Подгрупа 012512 -

0125120012
0125120022
0125120032
0125120042
0125120052
0125120062
0125120072
0125120082
0125120092
0125120102
0125120112
0125120122

Производство на конопено и ленено
влакно

Производство на предива и конци од
памучен тип

Памучно чешлано предиво
Чешлано предиво од памучен тип во мешаница со
синтетички и други влакна
Памучно кардирано предиво
Кардирано предиво во мешаница со синтетички и други
влакна
Цел-предиво од памучен тип
Синтетичко предиво 100% од памучен тип
Вигон>-предиво
Памучен конец
Свилен конец
Синтетичен конец
Ленен конец
Предилнички отпадоци во предилници на памук
Подгрупа 012513«

0125130092
0125130102
0125130112
0125130122

I
0125140012
0125140022
0125140032
0125140042
0125140052
0125140062
0125140072
0125140082
0125140092

Подгрупа 012514 - Производство на предиво и јажиња
од тврди н ликести влакна
Конопен© предиво
Ленено предиво
Јутено предиво
Сисал-предиво
Манила-предиво
Предиво од кокосови влакна
Конопени јажиња од предиво
Конопен канап
Јажиња од конопени влакна

0125130062
0125130072
0125130082

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

Производство на предиво од волнен
тип

Волнено чешлано предиво (камцуг)
Синтетичко чешлано предиво (камцуг)
Волнено влечено предиво
Волнено чешлано предиво
Чешлано предиво во мешаница на волна со синтетички и
други влакна
Чешлано предиво од волнен тип во мешаница со
синтетички и вештачки влакна
Волница за рачна работа од 100% волнени влакна
Волница за рачна работа во мешаница на волна со
синтетички и волнени влакна
Волница за рачна работа од 100% синтетички влакна
Цел-предиво од волнен тип
Синтетичко предиво 100% од волнен тип
Предилнички отпадоци во предилници на волна

0125130012
0125130022
0125130032
0125130042
0125130052

В
В
В
в
в
в
в

в
в
в
в

в
в
в
в
в
в
в

В
В
В
В
В
В
В
В
В

Ѕ

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0125140102
0125140112

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Јажиња од супститути врз база на полиетилен,
полипропилен, полнолетни и др.
Други јажиња (сисал, манила и др.)

Број бб - Страна 1961
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ 1 *

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
В

Подгрупа 012515 - Производство на предиво и конец од
природна и вештачка свила1*
0125150012
0125150022

Греж
Предиво од природна свила

В
в

kg
t

Подгрупа 012516 • Производство на синтетичко
креп-предиво и конец1*
0125160012
0125160022
0125160032
0125160042

Полиамид 6. текстурирано предиво
Полиамид бб. текстурирано предиво
Полиестер текстурирано предиво
Друго текстурирано предиво

в
в
в
в

ГРУПА 01252 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТКАЕНИНИ
Подгрупа 012521 - Производство на памучни ткаенини
(од памучен тип)
0125210012
0125210023
0125210033
0125210043
0125210053
0125210063
0125210073
0125210083
0125210093
0125210103

Сурови ткаенини, памучни и од памучен тип
Памучно постелно платно
Памучни ткаенини за производство на долна облека
Памучни ткаенини за производство на облека
Декоративни памучни ткаенини
Памучни ткаенини за специјални и индустриски цели
Други памучни ткаенини
Ткаенини од памучен тип во мешаница со синтетички и
други влакна
Ткаенини до 100% вештачко влакно од памучен тип
Памучни ќебиња и прекривачи

в
е
е
е
е
е
е
е
е
е

ИЛЈ. M 2
2

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

m
m2
m2
m2
m2
m2

ИЛЈ. M 2
ИЛЈ. M Z
2

илј. ш /илј. парч.

Подгрупа 012522 - Производство на волнени ткаенини
(од воленн тип)
0125220012
0125220023
0125220033
0125220043
0125220053

Сурови ткаенини волнени и од волнен тип
Волнени ткаенини од влачено предиво
Волнени ткаенини од чешлано предиво
Ткаенини од чешлано предиво во мешаница на волна со
синтетички и вештачки влакна од волнен тип
Ткаенини од чешлано предиво во мешаница со
синтетички и вештачки влакна од волнен тип

в
е
е

ИЛЈ. Ш 2

е

ИЛЈ. Т

2

е

ИЛЈ.

2

С
В
С
В
С
С

ИЛЈ. Ш 2
2

В
В
В
В
В
В
В
В

ИЛЈ.

ИЛЈ. Ш 2
2

илј. т

Т

1) Производство на конец за шиење се прикажува во подгрупата 012512.

0125220063
0125220072
0125220083
0125220092
0125220103
0125220113

Тканини од чешлано предиво од 100% вештачки влакна
од волнен тип
Волнени ткаенини во комбинација со кожа
Волнени ќебиња и прекривачи
Волнена и полувблнена пластика
Декортивни ткаенини од волнен тип
Технички ткаенини од волнен тип

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

ш
ш 2 /илј. парч.
ш2
т2
т2

Подгрупа 012523 - Производство на ткаенини од предиво
од тврди и ликести влакна
0125230012
0125230022
0125230032
0125230042
0125230052
0125230062
0125230072
0125230082

Сурови ткаенини
Конопени и полуконопени ткаенини
Ленени и полуленени ткаенини
Јутени ткаенини
Конопени и јутени вреќи
Друга конопена и јутена конфекција
Конфекција врз база на полиетилен и полипропилен
Конопени гуртни

I

Т

2

2

илј. т
илј. т 2
илј. т 2
t/илј. т 2
t/илј. т 2
t/илј. т 2
t

Страна 1962 - Број бб
ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0125230093
0125230103
0125230113

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Памучни рибарски мрежи
Конопени рибарски мрежи
Синтетички рибарски мрежи

Петок, 12 декември 1986
НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

С
С
е

t/илј. ш2
t/илј. ш2
t/илј. ш2

в
е
е
е

ИЛЈ. П Г
2

С
В
В
В
В
В

ИЛЈ. Т

t/илј. т 2
t/илј. т 2
t/илј. т 2
t/илј. т 2
t/илј.т2

С
С
С
С
С

t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.

парч.
парч.
парч.
парч.
парч.

С
С
С
С
С

t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.
t/илј.

парч.
парч.
парч.
парч.
парч.

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

Подгрупа 012524 • Производство на свилени ткаенини
(од свилен тип)
0125240012
0125240023
0125240033
0125240043

Сурови ткаенини, свилени и синтетички
Ткаенини од природна свила
Ткаенини од вештачка свила
Ткаенини од синтетичен филамент

илј. ш
илј. гп2
илј. ш2

ГРАНКА 0126 - ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ
ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01261 - ПРОИЗВОДСТВО НА
ТРИКОТАЖНИ ПРЕДМЕТИ
Подгрупа 012611 - Производство на трикотажни
ткаенини
0126110013
0126110022
0126110032
0126110042
0126110052
0126110062

Трикотажни ткаенини - жереви1*
Памучни плетенини
Волнени плетенини
Плетенини од вештачка свила
Плетенини од синтетичко предиво
Плетенини во мешаница на синтетичко и други предива

2

Подгрупа 012612 - Производство на трикотажне долна
облека
0126120013
0126120023
0126120033
0126120043
0126120053

Трикотажна долна
Трикотажна долна
Трикотажна долна
Трикотажна долна
Трикотажна долна
други предива

облека
облека
облека
облека
облека

од
од
од
од
во

памук
волна
вештачка свила
синтетичко предиво
мешаница на синтетички и

Подгрупа 012613 - Производство на трикотажне облека
0126130013
0126130023
0126130033
0126130043
0126130053

Памучна трикотажна облека
Волнена трикотажна облека
Трикотажна облека од вештачка свила
Трикотажна облека од синтетичко предиво
Трикотажна облека во мешаница на синтетичко и други
предива
Подгрупа 012614 - Производство на чорапи

0126140013
0126140023
0126140033
0126140043
0126140053
0126140063
0126140073
0126140083
0126140093
0126140103
0126140113

Машки памучни чорапи
Машки волнени чорапи
Машки чорапи од синтетичко предиво
Женски памучни чорапи
Женски волнени чорапи
Женски чорапи од вештачка свила
Женски чорапи од синтетичко предиво
Детски памучни чорапи
Детски волнени чорапи
Детски чорапи од синтетичко предиво
Услужно шиење на чорапи2*

0126150013
0126150023
0126150033
0126150043
0126150053

Тантели
Ленти
Врвци
Врзу вал ки за чевли
Плетени нараквици

чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта/t
чифта

Подгрупа 012615 - Производство на позамантерија
С
С
С
С
С

1

/илј. чифта

\

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0126150063
0126150073

Број бб - Страна 2013
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Петок, 12. декември 1986.

НАЗИВ

НА

Н А М Е Н А НА
ПРОИЗВОДОТ 1 )

ПРОИЗВОДОТ

Ластик
Друга позамантерија

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

С
С

1) Се прикажуваат само жерсеи-ткаенините што се продаваат како метражни стоки. Не се прикажуваат и трикотажните плетенини од кои
се шијат трикотажни производи во трикотажи, зашто тоа производство се дава во ставките 012611002 д о 012611006.
2) Само во ООЗТ кои шијат а не плетат чорапи.

0126150083
0126150093

Тантели печатени и везени завеси
Други мрежести ткаенини

С
С

илј. m 2 /t
илј. m 2 /t

С
С
е
е
е
е

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е

илј. ш 2 /илј. парч.
илј. ш 2 /илј. парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. ш 2 /илј. парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.

С

илј. ш 2 /илј. парч.

С

илј. ш 2 /илј. парч.

ГРУПА 01262 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНА
КОНФЕКЦИЈА
Подгрупа 012621 - Производство на долна облека
(освен трикотажна)
0126210013
0126210023
0126210033
0126210043
0126210053
0126210063

Машки кошули
Друга машка долна облека
Женски блузи
Друга женска долна облека
Детски кошули и кошули за младичи
Друга детска долна облека и облека за младичи

ш 2 /илј.
ш 2 /илј.
ш 2 /илј.
ш 2 /илј.
ш 2 /илј.
ш 2 /илј.

парч.
парч.
парч.
парч.
парч.
парч.

Подгрупа 012622 - Производство на облека
0126220013
0126220023
0126220033
0126220043
0126220053
0126220063
0126220073
0126220083
0126220093
0126220103
0126220113
0126220123
0126220133
0126220143
0126220153
0126220163
0126220173
0126220183
0126220193
0126220203
0126220213
0126220223
0126220233
0126220243

Машки капути и мантили 3)
Машки костуми (комплети)
Машки сакоа
Машки панталони (вклучувајќи и куси)
Друга машка облека (јакни и др.)
Машка спортска облека
Женски капути, мантили и пелерини 3)
Женски фу стани
Женски зд ол ништа
Женски панталони
Женски костими
Женска спортска облека
Друга женска облека (јакни и др.)
Работна и заштитна облека (машка и женска)
Костими за капење
Конфекција за бебиња
Детски капути, мантили и пелерини 3)
Костуми за момчиња (комплети)
Детски панталони (вклучувајќи и куси)
Детска спортска облека
Друга детска облека (јакни и др.)
Вратоврски
Шамии
Друга неспомената конфекција

3) Вклучувајќи и мантили од балон свила

Подгрупа 012623
0126230013
0126230023
0126230033
0126230043
0126230053
0126230063

Производство на рубелина за
домаќинството

Конфекција на постелка рубелина
Конфекција на тоалетна и кујнска рубелина (марами,
чаршави, салвети, кујнски крпи и др.)
Друга конфекција за домаќинството (прекривачи, готови
завеси и др.)
Конфекција на душеци (освен душеци со федери)
Конфекција на јоргани
Конфекција на перници

*
А.

С
С
С
С

илј. ш 2 /илј.
илј. т 2 / и л ј .
илј. т 2 / и л ј .
илј. т 2 / и л ј .

парч.
парч.
парч.
парч.

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

Петок, 12. декември 1986.
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Подгрупа 012624 - Производство на тешка конфекција
0126240013

ИЛЈ. Ш 2

Тешка конфекција
ГРУПА 01269 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ
ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ
Подгрупа 012691 - Производство на прекривани за под

0126910013
0126910023
0126910033
0126910043
0126910053

Машинско ткаени теписи
Рачно јазлувани теписи
Тафтинг-теписи
Таписерии и слични прекривачи за под
Таписерије

С
С
С
С
С

илј. mVt/парч.
илј. mVt/парч.
илј. m 2 /t
илј. m 2 /t
парч.

е
е
е
в
в
е
е
е
е
в
в
в
в
в
е
е
е
е
е
в

илј. m 2 /t
илј. m 2 /t
илј. ш2
t
илј. парч./t
илј. парч./t
илј. парч./t
илј. парч./t
t
t
t
t
t
t
илј. m2
t
илј. парч.
илј. парч.
гарнитура/i
t

е
е
е
е

илј. m 2 /t
илј. m2
t
t

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

t
t
t
t
t
илј. та*
илј. m*
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
t
t
t
t

Подгрупа 012699 - Производство на неспоменати
текстилни производи
0126990013
0126990023
0126990033
0126990042
0126990052
0126990063
0126990073
0126990083
0126990093
0126990102
0126990112
0126990122
0126990132
0126990142
0126990153
0126990163
0126990173
0126990183
0126990193
0126990202
0126990213
0126990223
0126990233
0126990243

Неткаен текстил (флизелин и др.)
Флокувани производи
Текстилно вештачко крзно
Филц
Тул ци
Шапки од филц и штоф
Шапки од слама
Капи и беретки од сите видови
Медицинска вата
Кројачка вата
Јорганџиска вата
Тапетарска вата
Вателин
Кошници за елечиња и костими за капење
Санитетска газа
Санитетски завои
Чадори
Сонцобрани за градини, тераси и плажи
Преслеки за автомобилски седишта од текстил
Пожарникарски црева и опрема
Други неспоменати текстилни производи (ролетни,
каширани ткаенини и друго)
Политекст (вист и слично)
Колца за полирање и политирана
Материјал за бришење
ГРАНКА 0127 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА И
КРЗНО
ГРУПА 01270 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА И КРЗНО

0127010012
0127010022
0127010032
0127010042
0127010052
0127010062
0127010072
0127010082
0127010092
0127010102
0127010112
0127010122
0127010132
0127010142
0127010152

Подгрупа 012701 - Производство на крупна кожа
Тонска кожа (крупон)
Тонска кожа (врат, краешник и кабаници)
Ременска кожа
Бланк-кожа
Друга техничка кожа
Горна говедска, јунешка и коњска кожа
Горна телешка кожа
Галантериска крупна кожа
Кожа за облека од крупна кожа
Крупна поставка кожа
Цепаник од крупна кожа
Погонски ремени
Утензилии за текстилната индустрија
Неспоменати технички производи од кожа
Вештачка кожа од кожени отпадоци

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ
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Подгрупа 012702,- Производство на свињска кожа
0127020012
0127020022
0127020032
0127020042
0127020052

0127030012
0127030022
0127030032
0127030042
0127030052
0127030062
0127030072
0127030082
0127030092
0127030102
0127030112
0127030122
0127030132
0127030142
0127030152

Горна сивнска кожа (вклучувајќи галантериска и HTZ)
Поставка свињска кожа
Цепеник свињска кожа
Свињска кожа за облека
Свинска кожа за облека во комбинација со волнени
ткаенини
Подгрупа 012703 - Производство на ситна кожа и крзно
Ситна горна кожа за обувки и глантерија
Ситна горна кожа за конфекција, нараквици и HTZ
Ситна поставка кожа за обувки
Ситна поставка кожа за конфекција
Цепеник од ситна кожа
Крзна за обувки
Крзно на домашни животни за конфекција (вклучувајќи и
пелц-велур)
Поставио крзно за конфекција
Крзно од дивеч и ѕверови
Месина
Длака од свињски и други кожи
Волна од увозни ситни кожи
Табачка и стрижена волна
Отпадоци од вегетабил кожа
Отпадоци - струганица од хром-кожа
ГРАНКА 0128 -

ш2
ш2
ш2
ш2

В
В
В
в

илј.
илј.
илј.
илј.

в

илј. т 1

в
в
в
в
в
в

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

в
в
в
в
в
в
в
в
в

илј. ш2
илј. ш2
ш 2 /парч.
t
t
t
t
t
t

е
е

илј. чифра
илј. чифта

е
е

илј. чифта
илј. чифта

е
е
е
е
е

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

е

илј. чифта

е
е

илј. чифта
илј. чифта

е
е
е
е
е
е

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

чифта
чифта
чифта
чифта
чифта
чифта

е
е
е
е
е
е

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

чифта
чифта
чифта
чифта
чифта
чифта

т2
гп2
гп2
ш2
ш2
ш2

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНИ
ОБУВКИ И ГАЛАНТЕРИЈА

ГРУПА 01281 -

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНИ
ОБУВКИ
Подгрупа 012810 - Производство на кожени обувки
0128100013
0128100023
0128100033
0128100043
0128100053
0128100063
0128100073
0128100083
0128100093
0128100103
0128100113
0128100123
0128100133
0128100143
0128100153
0128100163
0128100173
0128100183
0128100193
0128100203
0128100213
0128100223
0128100233
0128100243

Машки кожени чизми (работнички, рударски и ел.)
Тешки кожени спортски чевли (скијчки и гојзерици)
Други тешки кожни чевли (работнички, рударски,
војнички и ел.)
Машки кожени чевли со кожен ѓон (вклучувајќи и чизми)
Машки кожени чевли со гумен и друг ѓон (вклучувајќи и
чизми)
Женски кожени чизми со кожен ѓон
Женски кожени чизми со гумен и друг ѓон
Женски кожени чевли со кожен ѓон
Женски кожени чевли со гумен и друг ѓон
Кожени чевли за момчиња и за девојки со кожен ѓон
(вклучувајќи и чизми)
Кожени чевли за момчиња и за девојки со гумен ѓон
(вклучувајќи и чизми)
Детски кожени чевли со кожен ѓон (вклучувајќи и чизми)
Детски кожени чевли со гумен и друг ѓон (вклучувајќи и
чизми)
Машки кожени сандали со кожен ѓон
Машки кожени сандали со гумен и друг ѓон
Женски кожени сандали со кожен ѓон
Женски кожени сандали со гумен и друг ѓон
Кожени сандали за момчиња и за девојки со кожен ѓон
Кожени сандали за момчиња и за девојки со гумен и
друг ѓон
Детски кожеви сандали со кожен ѓон
Детски кожени сандали со гумен и друг ѓон
Лесни спортски обувки со лице од кожа
Други обувки со лице од кожа (пантофли и др.)
Машки обувки со лице од вештачка кожа

чифта
чифта
чифта
чифта
чифта
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ШИФРА НА
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0128100253
0128100263
0128100273
0128100283
0128100293
0128100303
0128100312
0128100322

0128100332
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Женски обувки со лице од вештачка кожа
Обувки за момчиња и за девојки со лице од вештачка
кожа
Детски обувки со лице од вештачка кожа
Други обувки со лице од вештачка кожа (пантофли и др.)
Обувки со лице од текстил
Обувки со дрвен ѓон (кломпи)
Горни делови за обувки (лице, постава, дабови, табаници
од кожа, од вештачки, текстилен и друг материјал)
Долни делови за обувки канит, гленкови и ѓонови
(кожени, гумени, РУС и неолит), петици и топуци
(кожени, пластичн и, дрвени, гумени и неолит)
Други делови за обувки
ГРУПА 01282 -

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

С

илј. чифта

С
С
С
С
С

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

В

илј. чифта

В
В

илј. чифта
илј. чифта

чифта
чифта
чифта
чифта
чифта

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНА
ГАЛАНТЕРИЈА

Подгрупа 012820 - Производство на кожена галантерија
0128200013
0128200023
0128200033
0128200043
0128200053
0128200063
0128200073
0128200083
0128200093
0128200103

Кожени нараквици, обични и заштитни
Кожени ташни за акти и други кожени ташни
Кожени куфери
Друга кожена галантерија
Текстилна и картонска галантерија (куфери, торби и др.)
Ташни за акти и други ташни, од вештачка кожа
Куфери од вештачка кожа
Друга галантерија од вештачка кожа
Галантерија од пластични маси
Сарачки производи
ГРУПА 01283 -

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

т 2 / и л ј . чифта
илј. шУпарч.
илј. т У п а р ч .
илј. т У п а р ч .
илј. т У п а р ч .
илј. т У п а р ч .
илј. т У п а р ч .
илј. т У п а р ч .
илј. т У п а р ч .

С
С
С
С
С
С
С
С

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

С
С
С
С
С
С
С

илј. тУпарч.
илј. т У п а р ч .
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
илј. т 2 / и л ј . парч.
гарнитура/илј. т 2

С
С
В
В
В
В
В

t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНА И
КРЗНЕНА КОНФЕКЦИЈА

Подгрупа 012830 -Производство на кожена и крзнена
конфекција
0128300013
0128300023
0128300033
0128300043
0128300053
0128300063
0128300073
0128300083
0128300093
0128300103
0128300113
0128300123
0128300133
0128300143
0128300153

Кожени капути и јакни од напа
Кожени капути и јакни од велур
Кожени панталони
Кожени шапки и шешири
Облека од природно крзно (бунди и сл.)
Неспомената крзнена облека
Друга кожена облека (да се наведе која)
Зимска заштитна облека (возачки, стражарски бунди,
виндјакни и др.)
Зимска заштитна облека (комбинизони со постава)
Облека од вештачко крзно
Машни и женски капути од вештачка кожа
Јакни и виндјакни од вештачка кожа
Друга конфекција од вештачка кожа
Конфекција на облека од пластични маси
Преслеки за автомобилски седишта од кожа

тУпарч.
тУпарч.
тУпарч.
тУпарч.
тУпарч.
тУпарч.
тУпарч.
тУпарч.

ГРАНКА 0129 - ПРЕРАБОТКА НА КАУЧУК
ГРУПА 01290 - ПРЕРАБОТКА НА КАУЧУК
Подгрупа 012901 - Производство на гуми за возила
0129010013
0129010023
0129010032
0129010042
0129010052
0129010062
012901QQ72

Надворешни вело-гуми
Внатрешни вело-гуми
Надворешни мото и мопед-гуми
Надворешни автомобилски гуми, радијални
Надворешни автомобилски гуми, дијагонални
Надворешни камионски и автобуски гуми, радиални
Надворешни камионски и автобуски гуми, дијагонални

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0129010082
0129010092
0129010102
0129010112
0129010122
0129010132
0129010142
0129010152
0129010162
0129010172
0129010182
0129010192
0129010202
0129010212
0129010222
0129010232
0129010242
0129010252
0129010262
0129010272
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НАЗИВ

НА
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Надворешни гуми за трактори и за други земјоделски
машини
Надворешни гуми за дампери, за градежна, рударска и
патна механизација
Надворешни гуми за виљушари и за други средства за
внатрешен транспорт
Авионски гуми
Надворешни гуми за лесни и транспортни возила
Други надворешни гуми
Внатрешни мото и мопед-гуми
Внатрешни автомобилски гуми
Внатрешни камионски и автобуски гуми
Внатрешни гуми за трактори и за други земјоделски машини
Внатрешни гуми за дампери, за градежна, рударска и
патна механизација
Внатрешни гуми за виљушкари и за други средства за
внатрешен транспорт
Внатрешни авионски гуми
Внатрешни гуми за лесни и транспортни возила
Други внатрешни гуми
Протектирани автомобилски гуми
Протектирани камионски и автобуски гуми
Протектирани гуми за лесни транспортни возила
Протектирани гуми за други возила
Авто, мото, мопед и вело-појаси (флипери)

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

t/илј.парч.
t/илј.парч.
В
В
В
в
в
в
в

t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.

в

t/илј.парч.

в

t/илј.парч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в

t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
е
е
в
в
в
е
е
е
в
е
в
е
е
е
е

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t/илј.ш 2
t
t
илј.чифта
илј.чифта
t
t
t/парч.
t
илј.чифта
и лј. чифта
илј.чифта
илј.чифта

Подгрупа 012909 - Друга преработка на каучук
0129090012
0129090022
0129090032
0129090042
0129090052
0129090062
0129090072
0129090082
0129090092
0129090102
0129090112
0129090122
0129090132
0129090142
0129090152
0129090162
0129090172
0129090182
0129090193
0129090203
0129090212
0129090222
0129090232
0129090243
0129090253
0129090263
0129090272
0129090283
0129090292
0129090303
0129090313
0129090323
0129090333

Гумен гранулат
Гумени цевки со влошки
Меки гумени цевки без влошки
Транспортни ленти, мазни, ребреста и др.
Гумени погонски ремени
Клинести ремени
Гумени нишки
Профилирани гумени ленти
Пресувани гумени плочи со влошки
Пресувани гумени плочи без влошки
Гумени технички стоки за автомобилската индустрија
Гумени и технички стоки за бела техника
Гумени и технички стоки за градежништво
Други гумени технички стоки
Радијални затиначи за оски
Акумулаторски кутии
Гумени облози на валјаци, тркала и садови
Сурови смеси за поправка на пневматици
Гумени санитарни предмети, намакани
Гумени санитарни предмети, пресувани
Гумирани платна
Топуци, пол ѓонови и ѓонови
Гумени плочи за обувки
Хируршки нараквици и напрстоци
Гумирани нараквици
Други гумени галантериски и заштитни предмети
Регенерат
Гумени чамци, базени и ел,
Гумирани животински и растителни влакна
Гумени опинци
Рибарски гумени чизми
Рударски гумени чизми
Работнички гумени чизми

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0129090343
0129090353
0129090363
0129090373
0129090383
0129090393
0129090403
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Граѓански машки гумени чизми
Граѓански женски гумени чизми
Детски гумени чизми
Гумени калоши
Летни плетени обувки со гумен ѓон
Гумени сандали (јадранки и јапонки)
Неспоменати гумени обувки

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

е
е
е
е
е
е
е

илј.чифта
илј.чифта
илј.чифта
илј.чифта
илј.чифта
илј. чифта
илј.чифта

С
С
С
С
С
С

t
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ГРАНКА 0130 - ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01301 - МЕЛЕЊЕ И ЛУПЕЊЕ НА ЖИТА
Подгрупа 013010 - Мелење и лупење на жита
0130100013
0130100023
0130100033
01ЗС100043
0130100053
0130100063
0130100073
0130100083
0130100092
0130100102
0130100112
0130100122

Пченично брашно
Брашно од други жита
Пченкарно брашно
Гриз (крупица)
Лупен ориз
Други лу пини
Мелнички производи за брзо приготвување „инстант"
(од пченица, пченка, зоб, ориз, хелда, просо и др.)
Облагородени производи од жито (овесни, пченични и
пченкарни снегулки и сл.)
Брашно за добиточна храна
Дробини (јарма)
Трици
Пченични и пченкарни никуд ци
ГРУПА 01302 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕБ И
ТЕСТЕНИНИ
Подгрупа 013021 - Производство на леб и печиво

0130210013
0130210023
0130210033
0130210043
0130210053
0130210063
0130210073
0130210083
0130210093
0130210103
0130210113
0130210123

Пченичен леб
'Ржен леб
Пченкарен леб
Други видови леб
Специјален леб1*
Двопек (млечен, чаен и обичен)
Пченично печиво
Ржено печиво
Мешано печиво
Специјално печиво1*
Трошки од леб
Посебни видови пекарски производи (полнети печива, бурек, погачици и сл.)
Подгрупа 013022 - Производство на тестенини

0130220013
0130220023
0130220033

Обични тестенини
Тестенини со додатоци и фил
Смрзнати теста со додатоци и фил
ГРУПА 01303

С
С
е

ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ
НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

Подгрупа 013030 - Преработка и конзервирање на
овошје и зеленчук
0130300012
0130300022
0130300032
0130300042

Овошна пулпа и каша, пастеризирана
Овошна пулпа (и каша, замрзната
Овошна пулпа и каша, хемиски конзервирана
Пастеризирано овошје

В
В
в
в

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0130300052
0130300062
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НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Матичен овошен сок
Концентриран овошен сок, до 45% сува материја

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

В
В

') Лебот и печивото подготвени по посебна технолошка постапка, облагородени со минерални соли, витамини и други додатоци.

0130300072
0130300083
0130300093
0130300103
0130300113
0130300123
0130300133
0130300143
0130300153
6130300163
0130300173
0130300183
0130300193
0130300203
0130300213
0130300223
0130300233
0130300243
0130300253
0130300263
0130300273
0130300283
0130300293
0130300303
0130300313
0130300323
0130300333
0130300343
0130300353
0130300363
0130300373
0130300383
0130300393
0130300403
0130300413
0130300423
0130300433
0130300443
0130300453
0130300463
0130300473
0130300483
0130300493
0130300503
0130300513
0130300523
0130300533
0130300543
0130300553
0130300563
0130300573
0130300583
0130300593

Концентриран овошен сок, со 62 до 70% сува материја
Замрзнато овошје
Овошни сокови од континентал но овошје, бистри и
матни
Овошни сокови од континентално овошје, кашести
Овошни сирупи од јужно овошје
Овошни сирупи од континентал но овошје
Овошни сирупи од јужно овошје
Компоти од еден вид и од повеќе видови овошје
Незасладен и засладен пекмез
Мармалад од шипинки
Други мармелади од еден вид овошје
Мешан мармалад
Џем
Слатко
Кандирано овошје
Преработки од костен
Други производи од овошје со шеќер (овошно желе,
овошно сирење и др.)
Сушени сливи
Друго сушено овошје
Мешани производи од овошје и зеленчук
Цитрус концентрати и бази
Конзервирана трпезна маслина
Други преработки од овошје
Замрзнат грашок
Замрзната боранија
Замрзнати пиперки
Друг замрзнат зеленчук
Стерилизиран грашок
Стерилизирана боранија
Стерилизиран грав
Стерилизиран ѓувеч
Друг стерелизиран зеленчук
Пастеризирани краставици
Пастеризирани пиперки
Пастеризирани ајвар
Пастеризирано цвекло
Пастеризирани џинки
Пастеризирани мешани салати
Друг пастеризиран зеленчук
Кисела зелка
Друг биолошки конзервиран зеленчук
Стерелизирани печурки
Сушени печурки
Други производи од печурки
Сушени мелени пиперка
Сушен компир (пире и режан)
Друг сушен зеленчук
Екстракт од пиперки
Концентрат од домати со 14 до 16% суви материи
Пире од домати, со 28 до 30% суви материи
Пире од домати, со 38% до 40% суви материи
Сок од домати
Сокови од друг зеленчук

В
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
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ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0130300603
0130300613
0130300623
0130300633
0130300643
0130300653
0130300663
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НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ.

Сос од зеленчук и слични производи
Додатоци на јадења
Сенф и слични зачини
Смрзнати полуготови јадења од зеленчук
Производи од компири (чипс, помфрит и сл.)
Стерелизирани готови јадења од зеленчук со месо
(једења со повеќе од 50% зеленчук) во лименки и
алуминиумон садови
Замрзнати готови јадења од зеленчук со месо (јадења со
повеќе од 50% зеленчук), во лименки и алуминиумски
садови
ГРУПА 01304

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

С
С
е
е
е

ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ
НА МЕСО И РИБА

Подгрупа 013041 - Колење на добиток
0130410013
0130410023
0130410033
0130410043
0130410053
0130410063
0130410073
0130410083
0130410092
0130410102
0130410112
0130410122
0130410132
0130410142
0130410152

Свежо говедско и телешко месо
Свежо свинско месо
Свежо овчо и јагнешко месо
Свежо живинско месо
Друго свежо месо
Сурови маснотии (сланина, сало, лој и др.)
Дробови (црн дроб, јазик, желудник, мозок и др.)
Солени црева
Албумин
Технички масти од живинско потекло
Сурова крупна кожа
Сурова свинска кожа
Сурова ситна (овча) кожа
Пердуви
Други нуспродукти и отпадоци од кланица (чапунки,
рогови, длака, коски и др.)

е
е
е
е
е
е
е
е
в
в
в
в
в
в

Подгрупа 013042 - Преработка и конзервирање на месо

0130420153
0130420162
0130420172
0130420182
0130420192
0130420202

Сувомесни производи, трајни
Сувомесни производи, полутрајни
Сланина
Колбасичарски производи, трајни
Колбасичарски производи, полутрајни
Колбасичарски производи, обарени
Колбасичарски производи, варени
Месни конзерви, трајни
Месни конзерви, полутрајни
Животинска маст за јадење
Други производи од месо (ролади, лачи, месна салата и
ДР-)
Стерилизирани готови јадења од месо (јадења со
најмалку 33% месо) во конзерви или алуминиумски
садови
Замрзнати полуготови јадења (иситнето, обликувано
месо, ќебапчиња и плескавица
Замрзнати готови јадења од месо (јадења со најмалку
30% месо)
Концентрирани супи
Крвно брашно
Коскено брашно
Месно брашно
Сушени црева
Масни киселини од животинско потекло

0130430013
0130430023

Солена риба
Замрзната морска риба

0130420013
0130420023
0130420033
0130420043
0130420053
0130420063
0130420073
0130420083
0130420093
0130420103
0130420113
0130420123
0130420133
0130420143

е
е
е
е
е
е
е
е
е
е

е
е
в
в
в
в
в

Подгрупа 013043 - Преработка и конзервирање на риби
е
е

парч./t сол. мер.
парч./t сол. мер.
парч./t
t

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0130430033
0130430043
0130430053
0130430063
0130430073
0130430083
0130430093
0130430103
0130430113
0130430122
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НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Замрзната речца риба
Сушена и лимена риба
Замрзнати полуприготвени јадења од риба
(конфекционирање на риба, филети и др.)
Стерилизирани полуподготвени јадења од риба (бродет и
ел.)
Стерилизирани рибини конзерви
Пастеризирани рибини конзерви
Други производи од риба (маринади, рибини салати и
ДР)
Производи од ракови, школки и други мекотелци
Рибно масло
Рибно брашно
ГРУПА 01305 - ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ
НА МЛЕКО

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

С
С

е
е
е
е
е
е
в

Подгрупа 013050 - Преработка и конзервирање на млеко
0130500013
0130500023
0130500033
0130500043
0130500052
0130500063
0130500073
0130500083
0130500093
0130500103
0130500113
0130500123
0130500133
0130500143
0130500153
0130500163
0130500173
0130500183
0130500192
0130500202
0130500213
0130500223
0130500233
0130500242
0130500252

Пастеризирано млеко
Стерилизиран© млеко
Кондензирано и евапорирано млеко
Млеко во прав (полномасно за човечка исхрана)
Млеко во прав, обрано
Храна за доенчиња и мали деца
Путер
Пакување на увезен путер
Масло и кајмак
Свежо сирење и намази од сирење
Меки сирења
Полутврди сирења
Тврди сирења
Топени сирења
Сладолед
Павлака
Млеко со додатоци (какао-млеко и ел.)
Кисело млеко и јогурт
Казеин
Млечен шеќер
Други млечни производи
Јајца во прав
Меланж од јајца
Течно сирило
Нуспроизводи од преработка на млеко (сурутка,
матеница и др.)

е
е
е
е
в
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
в
в
е
е
е
в

ГРУПА 01306 - ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕЌЕР
Подгрупа 013060 - Производство на шеќер
0130600013
0130600022
0130600032

Шеќер
Меласа
Сушени резанки

е
в
в

ГРУПА 01307 - ПРОИЗВОДСТВО НА
КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ
Подгрупа 013071 - Производство на какао-производи
0130710012
0130710023
0130710033
0130710043
0130710053
0130710063

Какао путер
Какао во прав (алкализирано, неалкализирано, немасно,
инстант, засладено и ел.)
Чоколада (таблирана, течна, полнета, со додатоци и ел.)
Други чоколадни производи (дезерти, стапчиња и ел.)
Производи слични на чоколада (шеќерни табли, млечни
и полнети, дезерти со шеќерен прелив и ел.)
Крем - производи

е
е
е
е
е

hi
hi

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ
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НАЗИВ

НА

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ПРОИЗВОДОТ

Подгрупа 013072 - Производство на бонбони и слатки
0130720013
0130720023
0130720033

е
е
е

Бомбони
Локум и алва
Гуми за џвакање
Подгрупа 013073 - Производство на кекс и сродни
производи

0130730023

Кекс и сродни производи (тврд кекс, полнет кекс, чајно
печиво, крекери, солено трајно печиво и ел.)
Вафл-производи (обланди и ел.)

е
е

0130740013
0130740023
0130740033

Подгрупа 013074 - Производство на индустриски слатки
Индустриски слатки
Замрзнати слатки со фил
Слатки, дневни

е
е
е

0130730013

ГРУПА 01308 - ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ
МАСЛА И МАСТИ
Подгрупа 013080 - Производство на растителни масла и
масти
0130800012
0130800023
0130800033
0130800042
0130800052
0130800063
0130800073
0130800083
0130800092
0130800102
0130800112
0130800122
0130800132
0130800142
0130800152
0130800162
0130800172
0130800182
0130800192
0130800202
0130800212

Сурови масла, вкупно производство
Нерафинирано масло за јадење
Рафинирано масло за јадење
Технички растителни масла
Рафинирано техничко масло
Хидрирана растителна маст и масло
Маргарин
Мајонез
Лецитин
Брашно од соја и гриз
Текстуриран протеин од соја
Други текстурирани растителни протеини
Концентрат на растителни протеини
Изодат
Масни киселини од растително потекло
Сојина сачма и погача
Сачма од сончоглед и погача
Сачма од маслодајна репка и погача
Сачма и погача од пченкарни никулци
Олеин
Стеарин

N

в
е
е
в
в
е
е
е
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

ГРУПА 01309 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ (БЕЗ
ДОБИТОЧНА ХРАНА)

0130910012
0130910022
0130910032
0130910042
0130910053
0130910063
0130910073
0130910083
0130910093
0130910103
0130910113

Подгрупа 013091 - Производство на скроб и преработки
Пченкарен скроб (пресметан на 20% влага)
Компиров скроб (пресметан на 20% влага)
Пченичен скроб (пресметан на 20% влага)
Оризов скроб (пресметан на 20% влага)
Скробен шеќер
Скробен сируп
Декстрини
Глутен
Кристална глукоза
Прашести производи (пудинг, шлаг пена и ел.)
Неспоменати скробни преработки

в
в
в
в
е
е
е
е
е
е
е

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

ШИФРА НА
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НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

Подгрупа 013099 - Производство на зачини, кавовини и
други прехранбени производи
0130990012
0130990022
0130990032
0130990042
0130990053
0130990063
0130990073
0130990083
0130990093
0130990103
0130990113
0130990123
0130990133
0130990143
0130990153
0130990163
0130990173
0130990183

Пекарски квасец, свеж
Пекарски квасец (сув и инстант)
Прехранбен инактивен квасец, сув
Добиточен квасец
Сурово кафе, доработка И пакување
Пржено кафе
Екстракт од кафе
Кафе без кофеин
Инстант од кафе
Кавовини и екстракт од кавовини
Доработка и пакување на зачини (црн пипер, цимет,
ванилин - шеќер и ел.)
Доработка и пакување на бадеми, лешници, суво грозје,
кикиритки и ел.
Доработка и пакување на сите видови чаеви
Екстракт и инстант чаеви
Производи од мед со додаток на матичен млеч
(Мелбросин и ел.)
Адитиви за производи од брашно (прашок за печиво и
др).
Адитиви за производи од месо („Фаит" и ел.)
Други производи на прехранбената индустрија (да се
наведе кои)

В
В
В
в
е
е
е
е
е
е

е
е
е
kg
е
е

t
t

В
В
В
в
в

илј.Ш0
илј.ћР
илј.М0
илј-hl0
hi

в
в
е
е
е
е

t
t
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hi

е
е
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ГРАНКА 0131 - ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЈАЧКИ
ГРУПА 01311 - ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛ ОД
РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И НА
АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ
Подгрупа 013111 - Производство на алкохол од
растително потекло
0131110012
0131110022
0131110032
0131110042
0131110052

Етилалкохол (рафинада)
Суров етил ал кохол
Денатуриран етилалкохол
Дехидриран етилалкохол
Алкохолен, вински и овоштен оцет
Подгрупа 013112 - Производство на пиво

Q131120012
0131120022
0131120033
0131120043
0131120053
0131120063

Пиварски слад
Сладен екстракт
Пиво
Безалкохолно пиво
Пијачки од хмељ
Полнење на шишиња со пиво1)
Подгрупа 013113 - Производство на вино

0131130013
0131130023

Природни вина (во ринфузи и шишиња)
Полнење на шишиња со природно вино1)
Подгрупа 013114 - Производство на вински дестилат,
вињак и ракија од грозје и вино

0131140012
0131140023

hi

Вински дестилати
Други природни жестоки алкохолни пијачки (вињак,
ракија од грозје, комовица и друго.)

hi

Подгрупа 013115 - Производство на ракија од овошје
0131150013
0131150023
0131150032

Природна ракија (во ринфуза и шишиња)
Полнење на шишиња со природна ракија 1 )
Печена џибра

C
C
в

hi
hi
t
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ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Подгрупа 013119 -

0131190013
0131190023
0131190033

Производство на други алкохолни
пијачки
Ликери (слатки, горчливи и др.)
Бренди
Други жестоки алкохолни пијачки (виски, вотка, џин,
рум и др.)

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

С
С

hi
hi

С

hi

С

hi

С
С

илј.М
илј.ћ!

ГРУПА 01312 - ПРОИЗВОДСТВО НА
БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ
Подгрупа 013121 - Производство на освежувачки пијачки
0131210013

Освежувачки безалкохолни пијачки
Подгрупа 013122 - Производство на минерална вода

0131220013
0131220023

Природна минерална вода
Природна изворска вода

') Ги прикажуваат само организациите на здружен труд што полнат шишиња со пијачки набавени (купени) од други организации на
здружен труд.

ГРАНКА 0132 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА
ХРАНА
ГРУПА 01320 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА
ХРАНА
Подгрупа 013200 - Производство на добиточна храна
0132000012
0132000022
0132000032
0132000042
0132000052
0132000062
0132000072
0132000082
0132000092
0132000102
0132000112
0132000122
0132000132
0132000142
0132000152
0132000162
0132000172

Комплетна крмна смеса за говеда
Комплетна крмна смеса за свињи
Комплетна крмна смеса за живина
Комплетна крмна смеса за друг добиток
Дополнителна протеинска смеса за говеда1)
Дополнителна протеинска смеса за свињи1*
Дополнителна протеинска смеса за живина1*
Дополнителна протеинска смеса за други животни1*
Храна со додаток на непротеински азотни соединенија
Витамински, минерални и лековити смеси за говеда
Витамински, минерални и лековити смеси за свињи
Витамински, минерални и лековити смеси за живина
Витамински, минерални и лековити смеси за друг
добиток
Конзервирана храна за домашни животни
Дехидрирано брашно од луцерка и пелети
Дехидрирано пченкарно растение
Облагородена слама

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

В
В
В
В

t
t
t
t

*) Овде не е прикажано крвно брашно, коксено брашно, рибино брашно, маслени погачи, трици и резанки, бидејќи тоа се суровини од кои
се произведува добиточна храна и се прикажани во групациите каде што се произведуваат.

ГРАНКА 0133 - ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА
НА ТУТУН
ГРУПА 01331 - ПРОИЗВОДСТВО НА
ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН
Подгрупа 013310 - Производство на ферментиран тутун
0133100012
0133100022

Ферментиран тутун
Туту нека фолија

В
В

ГРУПА 01332 - ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН

0133200013
0133200023

Подгрупа 013320 - Преработка на тутун
Цигари без филтер
Цигари со филтер

С
С

милЛ.парч.
милЛ.парч.

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ

0133200033
0133200043
0133200053

Број бб - Страна 2013

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
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НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Цигари
Тутун за луле и џвакање
Други производи од тутун

НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

С
е
е

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

t/илј.парч,
t
t

ГРАНКА 0134 - ГРАФИЧКА ДЕЈНОСТ
ГРУПА 01340 - ГРАФИЧКА ДЕЈНОСТ
0134000013
0134000023
0134000032

0134000042
0134000052

0134000062
0134000073
0134000082
0134000092
0134000102
0134000112

Подгрупа 013400 - Графичка дејност
Весници, списанија и други повремени весници
Книги и брошури (текстувани книги, речници и др.)
Еднобоен агитационен и рекламен печат (проспекти,
програми, летоци, плакати, етикети, географски карти и
ДР.)
Еднобојни обрасци и трговски книги (без оглед на тоа
дали се поврзани или не)
Повеќебоен агитационен и рекламен печат (проспекти,
програми, летоци, плакати, етикети, географски карти,
рекламни коцки и др.)
Повеќебојни обрасци и трговски книги (без оглед на тоа
дали се поврзани или не)
Школски и слични тетратки (вежбанки, речници, нотна
хартија, блокови за цртање и сл.)
Еднобојна печатена обвивна хартија
Повеќебојна печатена обвивна хартија
Други еднобојни печатени производи (освен амбалажа)
Други повеќебојни печатени производи (освен амбалажа)

С
С

в

В

В
В
С
В
В
В
В

ГРАНКА 0135 - СОБИРАЊЕ И ПРИМАРНА
ПРЕРАБОТКА НА ИНДУСТРИСКИ
ОТПАДОЦИ
ГРУПА 01350 - СОБИРАЊЕ И ПРИМАРНА
ПРЕРАБОТКА НА ИНДУСТРИСКИ
ОТПАДОЦИ
Подгрупа 013500 - Собирање и примарна преработка на
индустриски отпадоци
0135000012
0135000022
0135000032
0135000042
0135000052
0135000062
0135000072
0135000082
0135000092
0135000102
0135000112
0135000122
0135000132

Влошка од старо железо и челик за железарници
Влошка од старо железо и челик за лварници
Влошка од бакар и легури на бакар
Влошка од алуминиум и легури на алуминиум
Влошка од олово и легури на олово
Влошка од цинк и легури на цинк
Влошка од стара хартија
Сортирани текстилни отпадоци
Сортирани гумени отпадоци
Влошка од стакло
Влошка од пластика
Користено масло, подготвено за рафинерии
Брикети (од слама, струганици и др.)
ГРАНКА 0139 -

ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗНОВИДНИ
ПРОИЗВОДИ

ГРУПА 01390 -

ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗНОВИДНИ
ПРОИЗВОДИ

Подгрупа 013901 0139010013
0139010023
0139010033
0139010043

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Производство на учила и
фискултурни реквизити

Канцелариски и училишен прибор (агломери, шестари,
ленири, триаголници, логаритмери и др.)
Наставни помошни средства (дидактички материјал)
Направи за дупчење и спојување
С п о ј у в а л а и кланфички од жица

С
С
С
С

t/идј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.
t/илј.парч.

ШИФРА НА
ПРОИЗВОДОТ
0139010053
0139010063
0139010073
0135000083
0139010093
0139010103
0139010113
0139010123
0139010133
0139010143
0139010153
0139010163
0139010173

НАЗИВ

НА

ПРОИЗВОДОТ

Друг канцелариски и училишен прибор
Патент-моливи
Пенкала
Моливи, дрвени
Моливи, хемиски
Влошки за хемиски моливи
Фломастери и маркери
Гимнастички справи
Скии
Кожни топки
Други кожени производи за спортски потреби
Составени - монтирани спортски реквизити и прибор
освен од пластични маси и гума
Неспоменати производи за спортски цели1*
Подгрупа 013902 -

0139020013
0139020023
0139020033
0139020043
0139020053
0139020063

Петок, 12. декември 1986.

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ
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НАМЕНА НА
ПРОИЗВОДОТ

ЕДИНИЦА НА МЕРА

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

t/илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
парч.
хиљ.пари
илј.парч.
илј.парч.

С
С

илј.парч.
илј.парч.

С
С
С
С
С
С

илЈ.парч.
илј.парч.
илј.парч.
парчиња
парчиња
парчиња

С
С

мил.кутии
у мил. кутии

Производство на грамофонски плочи
и музички инструменти

Грамофонски плочи, мали
Грамофонски плочи, средни
Грамофонски плочи, големи
Хармоники, рачни
Клазири
Други музички инструменти
Подгрупа 013903 - Производство на кибрити

0139030013
0139030023

Кибрити, дрвени
Кибрити, парафина«!
Подгрупа 013904 - Производство на накит

0139040013
0139040023
0139040033
0139040043
0139040053
0139040063

Златен накит
Сребрен накит
Други производи од сребро
Друг накит
Значки и ордени
Ковани пари (вклучувајќи златници и сребреници)

С
С
С
С
С
С

kg
kg
kg
kg
kg
t

С
С
С
С
С
С
С
С

илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.
илј.парч.

С

илј.парч.

Подгрупа 013909 - Друга неспомената индустрија
0139090013
0139090023
0139090033
0139090043
0139090053
0139090063
0139090073
0139090083
0139090093

Детски играчки освен гума и пластични маси
Детски колички
Метли
Четки
Кметови
Кројачки кукли и кукли за излози
Очила
Ортопедски справи и прибор
Други неспоменати производи (вештачко цвеќе, абажури,
приврски, перики, мрежи за коса и др.)

1) Спортската облека и обувки се искажуваат во соодветни гранки.

НОМЕНКЛАТУРА НА СУ РОБИН АТА И МАТЕРИЈАЛОТ
ЕДИНИЦА НА МЕРА

ГРАНКА 0101 - ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
010100003
010100004
010100005
010100007

Камен јаглен потрошен во термоелектрани
Камен јаглен потрошен во топлани
Камен јаглен потрошен во котларници
Мрк јаглен потрошен во термоелектрани

t
t
t
t

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

010100008
010100009
010100011
010100012
010100013
010100018
010100019
010100020
010100027
010100028
010100029
010100030
010100031
010100032
010100042
010100043
010100044
010100045
010100046
010100047
010100168
010100452
010100652
010100673

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Мрк јаглен потрошен во топлани
Мрк јаглен потрошен во котларници
Лигнит потрошен во термоелектрани
Лигнит потрошен во топлани
Лигнит потрошен во котларници
Други гасови2) потрошени во термоелектрани
Други гасови2) потрошени во топлани
Други гасови2) потрошени во котларници
Природен гас потрошен во термоелектрани
Природен гас потрошен во топлани
Природен гас потрошен во котларници
Течен гас1) потрошен во термоелектрани
Течен гас1) потрошен во топлани
Течен гас1) потрошен во котларници
Мазут потрошен во термоелектрани
Мазут потрошен во топлани
Мазут потрошен во котларници
Други течни горива потрошени во термоелектрани
Други течни горива потрошени во топлани
Други течни горива потрошени во котларници
Збогатен уран
Иглолисни отпадоци за репродукција
Брикети (од слама, струганица и др.)
Нуспроизводи од земјоделство

Број бб - Страна 2013

ЕДИНИЦА НА МЕРА

илј.т 3
илј.т 3
илј.т 3
илј.т 3
илј.т 3
илј.т 3

kg

1) Пропан, бутан, пропан-бутан и др.
2) Гас за високи печки, гасови врз база на преработка на јаглен, горивни гасови произведени со гасификација на јаглен и коксен гас.

010200002
010200006
010200010
010200246
010200428
010200454
010200455

ГРАНКА 0102 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАГЛЕН
Камен јаглен
Мрк јаглен
Лигнит
Метални јамски потпирачи
Рударски експлозив
Рудничко дрво на широколисници
Рудничко дрво на иглолисници

010300002
010300006
010300010

ГРАНКА 0103 - ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН
Камен јаглен
Мрк јаглен
Лигнит

тЈ

ГРАНКА 0104 - ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТА И ЗЕМНИ ГАС
ГРУПА 01041 - ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВА НАФТА
010410022

Природен гас (од нафтени лежишта)

010410023

Природен гас (од гасни лежишта)
ГРУПА 01042 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕН ГАС

010420022

Природен гас (од нафтени лежишта)

010420023

Природен гас (од гасни лежишта)

010500021
010500022
010500023
010500033
010500040

ГРАНКА 0105 - ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
Сурова нафта
Природен гас (од нафтени лежишта)
Природен гас (од гасни лежишта)
Суров бензин за моторни бензини
Брајшток

ИЛЈ.Ш 3

илј.т 3

илј.т 3
илј.т 3

илј.т 3
илј.т 3
t
t
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ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

010500238
010500261
010500416
010500503
010500714

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Петок, 12. декември 1986.

ЕДИНИЦА НА МЕРА

Метална амбалажа
Тетраетил олово
Амбалажа од пластични маси
Картонска амбалажа
Адитиви за нафтени деривати
ГРАНКА 0106 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗНА РУДА
ГРУПА 01060 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗНА РУДА

010600048
010600049
010600109
010600246
010600327
010600428
010600454

Ровна незбогатена железна руда со помалку од 42% железо
Ровна незбогатена железна руда со 42% и повеќе железо
Фероси л ициум
Метални јамски потпирачи
Флотациони реагенси
Рударски експлозив
Рудничко дрво широколискипи

010600455

Рудничко дрво на иглолисници

та

ГРАНКА 0107 - ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА

010710001
010710002
010710006
010710010
010710014
' 010710015
010710016
010710048
010710049
010710050
010710051
010710053
010710054
010710055
010710056
010710057
010710058
010710059
010710060
010710061
010710062
010710063
010710064
010710065
010710066
010710067
010710068
010710070
010710071
010710075
010710077
010710078
010710079
010710080
010710081
010710085
010710090
010710095

ГРУПА 01071 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК
Антрацит
Камен јаглен
Мрк јаглен
Лигнит
Крупен металуршки кокс
Леарски кокс
Ситен металуршки кокс
Ровна незбогатена железна руда со помалку од 42% железо
Ровна незбогатена железна со 42% и повеќе железо
Збогатена железна руда до 42% железо
Збогатена железна руда со 42% и повеќе железо
Пелети
Агломерат
Бело железо од високи и електроредукциони печки
Сиво железо од високи печки
Гас од високи печки
Железни струганици
Старо железо
Инготи и брами од челик од кислородни конвертори
Континуирано леани одливки од кислородни конвертори
Суров челик за леарници од кислородни конвертори
Инготи и брами од челик од ЅМ печки
Континуирано леани одливки од ЅМ печки
Суров челик за леарници од ЅМ печки
Инготи и брами од челик од EL печки
Континуирано леани одливки од EL печки
Суров челик за леарници од EL печки
Челични отпадоци од производството
Тешки и средни полуфабрикати
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за натамошна преработка во валалници од 500 тата и
пошироки
Топловалани ленти за други потреби со 500 тата и пошироки
Топловалани ленти за натамошна преработка во валалници под 500 тата
ширина
Топловалани ленти за други потреби под 500 тата ширина
Прачковиден и аголен челик
Дебели лимови
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Патентирана жица

илј.та3

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

010710096
010710097
010710104
010710105
010710106
010710107
010710108
010710109
010710110
010710111
010710112
010710113
010710145
010710146
010710147
010710148
010710157
010710159
010710160
010710161
010710192
010710194
010710195
010710220
010710222
010710223
010710224
010710225
010710226
010710227
010710228
010710643

010720001
010720016
010720104
010720107
010720124
010720125
010720127
010720128
010720130
010720194
010720195
010720227
010720281
010710163

'

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Обична и квалитетна жица
Жица од огноотпорен челик
Силикоманган
Фероманган, carbure и affine
Ферохром, carbure и suraffine
Силикохром
Феро-никел
Феро-силициум
Други феролегури
Ферованадиум
Феромолибден
Фероволфрам
Сурови цинк
Рафиниран цинк
Електролитички цинк
Легури на цинк
Легури на алуминиум
Калај
Никел
Пелети на никел
Кварцен песок, суров
Кварцит
Кварц и кварцни кристали
Синтер магнезит
Шамотни тули
Шамотни малтер и брашно
Базични тули
Киселоотпорни тули
Силика-динас тули и други силика-динас материјали
Аморфни електроди
Аморфни и анодни маси
Влошка од старо железо%д челик за железарници и леарници

ГРУПА 01072 - ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРОЛЕГУРИ
Антрацит
Ситен металуршки кокс
Силикоманган
Силикохром
Руда на хром
Концентрат на хром
Руда на манган
Руда на никел
Концентрат на волфрам
Кварцит
Кварц и кварцни кристали
Аморфни електроди
Калцијум-карбид
Кобалт

Број бб - Страна 2013
Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

kg
kg
kg

kg

ГРАНКА 0108 - ПРОИЗВОДСТВО НА РУДИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ
ГРУПА 01081 - ПРОИЗВОДСТВО НА РУДИ И КОНЦЕНТРАТ НА БАКАР
010810114
010810246
010810327
010810428
010810454
010810455

Руда на бакар
Метални јамски потпирачи
Флотациони реагенси
Рударски експлозив
Рудничко дрво на широколисници
Рудничко дрво на иглолисници

t
t
t
t
т3
ш3

Страна 2010 - Број 66
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

Петок, 12. декември 1986.

МАТЕРИЈАЛОТ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

ГРУПА 01082 - ПРОИЗВОДСТВО НА РУДИ И КОНЦЕНТРАТ НА ОЛОВО
И ЦИНК
010820116
010820246
010820327
010820428
010820454
010820455

Оловно-цинкова руда
Метални јамски потпирачи
Флотациони реагенси
Рударски експлозив
Рудничко дрво на широколисници
Рудничко дрво на иглолисници

t
t
t
t
ш3
т3

010830246
010830327
010830428
010830454
010830455

ГРУПА 01083 - ПРОИЗВОДСТВО НА БОКСИТ
Метални јамски потпирачи
Флотациони реагенси
Рударски експлозив
Рудничко дрво на широколисници
Рудничко дрво на иглолисници

t
t
t
ш5
ш3

ГРУПА 01089 010890120
010890122
010890124
010890128
010890132
010890133
010890327
010890246
010890428
010890454
010890455

ПРОИЗВОДСТВО НА РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ НА ДРУГИ
ОБОЕНИ МЕТАЛИ

Руда на уран
Руда на антимон
Руда на хром
Руда на никел
Руда на волфрам
Други руди на обоени метали
Флотациони реагенси
Метални јамски потпирачи
Рударски експлозив
Рудничко дрво на широколисници
Рудничко дрво на иглолисници

т3
тЈ

ГРАНКА 0109 - ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

010910114
010910115
010910135
010910136
010910139
010910141
010910146
010910147
010910153
010910159
010910160
010910162
010910222
010910223
010910228
010910269
010910270
010910274
010910644

ГРУПА 01091 - ПРОИЗВОДСТВО НА БАКАР
Руда на бакар
Концентрат на бакар
Аноден бакар
ЕлектролитичКи бакар
Стар бакар
Рафинирано олово
Рафиниран цинк
Електролитички цинк
Алуминиум во инготи
Калај
Никел
Магнезиум
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно
Аморфни и анодни маси
Натриум-хидроксид, Солвеј
Натриум-хидроксид, електролитички 100%
Натриум-карбонат
Влошка од бакар и легури на бакар

010920116
010920117
010920136
U10920140
010920141
010920146
010920147

Оловно-цинкова руда
Концентрат на олово
Електролитички бакар
Сурово олово
Рафинирано олово
Рафиниран цинк
Електролитички цинк

kg
kg
kg
t
t
t
t
t
t
t

ГРУПА 01092 - ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО
t
t
t
t
t
t
t

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

010920153
010920162
010920222
010920223
010920228
010920269
010920270
010920274
010920646

Алуминиум во инготи
Магнезиум
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно
Аморфни и анодни маси
Натриум-хидроксид, Солвеј
Натриум-хидроксид, електролитички 100%
Натриум-карбонат
Влошка од олово и легури на оловно

010930116
010930118
010930136
010930141
010930145
010930146
010930147
010930150
010930153
010930162
010930222
010930223
010930228
010930269
010930270
010930274
010930647

ГРУПА 01093 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК
Оловно-цинкова руда
Концентрат на цинк
Електролитички бакар
Рафинирано олово
Суров цинк
Рафиниран цинк
Електролички цинк
Цинков прав
Алуминиум во инготи
Магнезиум
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно
Аморфни и анодни маси
Натриум-хидроксид, Солвеј
Натриум-хидроксид, електролитички 100%
Натриу м-карбонат
Влошка од цинк и легури на цинк

010940119
010940136
010940146
010940147
010940151
010940152
010940153
010940154
010940155
010940160
010940162
010940222
010940223
010940228
010940269
010940270
010940274
010940283
010940285
010940645

ГРУПА 01094 - ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ
Боксит
Електролитички бакар
Рафиниран цинк
Електролитички цинк
Глиница за производство на алуминиум
Глиница специјална
Алуминиум во инготи
Алуминиум во блокови
Алуминиум во трупци
Никел
Магнезиум
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно
Аморфни и анодни маси
Натриум-хидроксид, Солвеј
Натриум-хидроксид, електролитички 100%
Натриум-карбонат
Алуминиум-трифлуорид
Криолит
Влошка од алуминиум и легури на алуминиум
ГРУПА 01099 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ОБОЕНИ МЕТАЛИ

010990120
010990121
010990122
010990123
010990126
010990128
010990129
010990131

Руда на уран
Концентрат на уран
Руда на антимон
Концентрат на антимон
Руда на жива
Руда на никел
Концентрат на никел
Концентрат на пирит

Број бб - Страна 2013

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

t
kg

g

g
kg

Страна 2010 - Број 66
ШИФРА НА
С V РО ВИ НАТА

010990134
010990159
010990160
010990162
010990222
010990223
010990228
010990269
010990270
010990274

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Концентрат на калај
Калај
Никел
Магнезиум
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно
Аморфни и анодни маси
Натриум-хидроксид, Солвеј
Натриум-хидроксид, електролитички 100%
Натриум-карбонат

Петок, 12. декември 1986.

ЕДИНИЦА НА МЕРА
kg
kg
kg
kg
t
t
t
t
t
t

ГРАНКА ОНО - ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

011010136
011010146
011010147
011010148
011010153
011010154
011010155
011010156
011010157
011010167
011010172

ГРУПА 01101 - ПРЕРАБОТКА НА АЛУМИНИУМ
Електролитички бакар
Рафиниран цинк
Електролитички цинк
Легури на цинк
Алуминиум во инготи
Алуминиум во блокови
Алуминиум во трупци
Алуминиум од секундарни суровини
Легури на алуминиум
Легури на благородни метали
Валани производи од алуминиум и од легури на алуминиум

011090136
011090137
011090138
011090139
011090141
011090142
011090143
011090146
011090147
011090148
011090153
011090154
011090155
011090156
011090157
011090159
011090167
011090176
011090178
011090179

ГРУПА 01109 - ПРЕРАБОТКА НА БАКАР И НА ДРУГИ ОБОЕНИ
МЕТАЛИ
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Легури на бакар
Стар бакар
Рафинирано олово
Легури на олово од сурово олово од примарни суровини
Легури на олово од сурово олово од секундарни суровини
Рафиниран цинк
Електролитички цинк
Легура на цинк
Алуминиум во инготи
Алуминиум во блокови
Алуминиум во трупци
Алуминиум од секундарни суровини
Легури на алуминиум
Калај
Легури на благородни метали
Валани производи од бакар и од легури на бакар
Валани, влечени и пресувани производи од олово и од легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и од легури на цинк

t
t
t
t
t
t
t
t
t
kg
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
kg
kg
t
t
t

ГРАНКА 0111 - ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ (БЕЗ
ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ)

011110182
011110184
011110196
011110198
011110201
011110202
011110203

ГРУПА 01111 - ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ (БЕЗ
СОЛИ)
Азбестна руда
Азбестно брашно
Суров фелдспат
Суров каолин
Суров талк
Сурова инфузориска земја
Бентонити

t
t
t
t
t
t
t

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Број бб - Страна 2013

ЕДИНИЦА НА МЕРА

011110206
011110246
011110327
011110428
011110454
011110455

Други руди на неметали
Метални јамски потпирачи
Флотациони реагенси
Рударски експлозив
Рудничко дрво на широколисници
Рудничко дрво на иглолисници
ГРУПА 01112 - ПРОИЗВОДСТВО НА СОЛИ

t

011120216
011120246
011120428
011120454
011120455

Солена вода од рудници
Метални јамски потпирачи
Рударски експлозив
Рудничко дрво на широколисници
Рудничко дрво на иглолисници

илј.т 3

ГРАНКА 0112 -

t
t
t
m3

гп3

t
t
m3
m3

ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ (БЕЗ
ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ)

ГРУПА 01121 - ПРОИЗВОДСТВО НА СТАКЛО
011210152
011210192
011210193
011210194
011210195
011210196
011210198
011210199
011210218
011210221
011210222
011210223
011210230
011210274
011210286
011210464
011210501
011210503
011210648

Глиница специјална
Кварцен песок, суров
Кварцен песок, сепариран," миен и обложен
Кварцит
Кварц и кварцни кристали
Суров фелдспат
Сиров каолин
Суров доломит
Стаклен крш
Синтер доломит
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно
Корунд
Натриум-карбонат
Други калиумови соли
Амбалажа од дрво и шперплочи
Амбалажа од брановидна лепенка, печетна и непечатена
Картонска амбалажа
Влошка од стакло

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
m3

t
t
t

ГРУПА 01122 -ПРОИЗВОДСТВО НА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ
011220015
011220119
011220152
011220185
011220186
011220187
011220188
011220189
011220192
011220193
011220195
011220196
011220199
011220205
011220211
011220220
011220222
011220223

Леарски кокс
Боксит
Глиница специјална
Магнезитна руда ровна
Концентрат на руда на магнезит
Баритна руда ровна
Сурова огноотпорна глина
Палена огноотпорна глина
Кварцен песок, суров
Кварцен песок, сепариран, миен и обложен
Кварц и кварцни кристали
Суров фелдспат
Суров доломит
Други неметални минерали
Шлемуван и мелен каолин
Синтер магнезит
Шамотни тули
Шамотен малтер и брашно

011230152
011230188

ГРУПА 01123 - ПРОИЗВОДСТВО НА ПОРЦЕЛАН И КЕРАМИКА
Глиница специјална
Сурова огноотпорна глина

t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t

Страна 2010 - Број
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

66

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т

Петок, 12. декември 1986.
ЕДИНИЦА НА МЕРА

011230189
011230190
011230191
011230192
011230195
011230196
011230198
011230199
011230206
011230211
011230219
011230223
011230274
011230503

Палена огноотпорна глина
Сурова керамичка глина
Палена керамичка глина
Кварцен песок, суров
Кварц и кварцни кристали
Сурови фелдспат
Суров каолин
Суров доломит
Други руди на неметали
Шлемуван и мелен каолин
Пален бел боксит
Шамотен малтер и брашно
Натриум-карбонат
Картонска амбалажа

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

011290015
011290017
011290039
011290152
011290183
011290207
011290228
011290229
011290230
011290231
011290353
011290499

ГРУПА 01129 - ПРЕРАБОТКА НА ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ
Леарски кокс
Катрански смоли
Петрол-кокс (зелен, калциниран, крекуван и специјален)
Глиница специјална
Азбестно влакно
Мелен леарски графит
Аморфни и анодни маси
Брусна хартија и платно
Кору нд
Суров перлит
Фенол ни смол и
Стара хартија

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРАНКА 0113 - МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ГРУПА 01131 - ПРОИЗВОСТВО НА МЕТАЛЕН РЕПРОДУКЦИОНЕН
МАТЕРИЈАЛ
011310001
011310015
011310055
011310056
011310059
011310062
011310065
011310068
011310069
011310070
011310072
011310073
011310074
011310075
011310078
011310080
011310081
011310082
011310083
011310085
011310086
011310087
011310089
011310090
011310091
011310092
011310093

Антрацит
Леарски кокс
Бело железо од високи и електроредукциони печки
Сурово железо
Старо железо
Суров челик за леарници од кислородни конвертори
Суров челик за леарници од ЅМ печки
Суров челик за леарници од EL печки
Одливки од челик
Челични отпадоци од производство
Тешки носачи
Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Валани бандажи и тркала
Бесшевни цевки

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

011310094
011310095
011310096
011310098
011310099
011310100
011310101
011310102
011310103
011310136
011310137
011310138
011310153
011310157
011310160
011310169
011310170
011310171
011310172
011310173
011310174
011310175
011310176
011310177
011310178
011310179
011310180
011310181
011310192
011310193
011310206
011310232
011310233
011310234
011310235
011310236
011310244
011310252
011310398
011310400
011310401
011310402
011310412
011310413
011310414
011310416
011310424
011310443
011310445
011310492
011310643

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Влечен, лупен, брусен и прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинковани лимови и ленти
Бел лим
Пластифицирани и други провлечени лимови
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Легури на бакр
Алуминиум во инготи
Легури на алуминиум
Никел
Валани рондели од алуминиум
Валани ленти од алуминиум и од легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
Влечени производи од алуминиум и од легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и од легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и од легури на бакар
Валани рондели од бакар
Валани производи од бакар и од легури на бакар
Влечени производи од бакар и од легури на бакар
Валани, влечени и пресувани производи од олово и од легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и од легури на цинк
Валани, влечени и пресувани производи од калај
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Кварцен песок, суров
Кварцен песок, сепариран, прав и обложен
Други руди на неметали
Одливки од сив лив
Нодулиран лив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и од легури на обоени метали
Стар лив
Метални електроди за заварување, обвиткани
Голи челични јажиња
Непигментирани премачкувања и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувања врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувања врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачк** -.ања врз база на алкидно-амински врзива
Маси за затинање
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Амбалажа од пластични маси
Емајли и глазури за керамика и метал
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб
Филтер-хартија
Влошка од старо железо и челик за железарници и леарници

Број бб - Страна 2013

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРУПА 01132 - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ГРАДЕЖНИ И ДРУГИ
КОНСТРУКЦИИ
011320055
011320056
011320069
011320072
011320073
011320074
011320075

Бело железо од високи и електроредукциони печки
Сиво железо
Одливки од челик
Тешки носачи
Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
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t

Страна 2010 - Број 66
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

011320078
011320080
011320081
011320082
011320083
011320085
011320086
011320087
011320089
011320090
011320091
011320092
011320093
011320094
011320095
011320096
011320099
011320100
011320101
011320138
011320157
011320170
011320171
011320172
011320173
011320174
011320176
011320232'
011320234
011320235
011320236
011320243
011320244
011320252
011320292
011320298
011320400
011320401
011320402
011320413
011320414
011320424
011320443
011320445

НАЗИВ

НА

Петок, 12. декември 1986.

МАТЕРИЈАЛОТ

Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Валани бандажи и тркала
Бесшевни цевки
Влечен, лупен, брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Легури на бакар
Легури на алуминиум
Валани ленти од алуминиум и од легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
Валани производи од алуминиум и од легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и од легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и од легури на бакар
Валани производи од бакар и од легури на бакар
Одливки од сив лив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и од легури на обоени метали
Стар лив
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Голи челични јажиња
Олово-оксид
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Емајли и глазури за керамика и метал
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб
ГРУПА 01139 -

011390069
011390075
011390078
011390080
011390081
011390082
011390083
011390085
011390086
011390087
011390089
011390090
011390091
011390093

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА
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ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ШИРОКА
ПОТРОШУВАЧКА И НА ДРУГИ МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ

Одливки од челик
'
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Бесшевни цевки
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Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА
011390094
011390095
011390096
011390098
011390099
011390100
011390101
011390136
011390137
011390138
011390153
011390157
011390160
011390170
011390171
011390172
011390173
011390174
011390176
011390177
011390178
011390179
011390180
011390181
011390192
011390193
011390206
011390232
011390234
011390235
011390243
011390244
011390402
011390412
011390413
011390414
011390424
011390443
011390445

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Електролитички бакар
Леан електролити^ки бакар
Легури на бакар
Алуминиум во инготи
Легури на алуминиум
Никел
Валани ленти од алуминиум и од легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
Валани производи од алуминиум и од легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и од легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и од легури на бакар
Валани производи од бакар и од легури на бакар
Влечени производи од бакар и од легури на бакар
Валани, влечени и пресувани производи од олово и од легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и од легури на цинк
Валани, влечени и пресувани производи од калај
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Кварцен песок, суров
Кварцен песок, сепариран, миен и обложен
Други руди на неметали
Одливки од сив лив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и од легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Маси за затицање
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Емајли и глазури за керамика и метал
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб
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ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРАНКА 0114 - МАШИНОГРАДБА
ГРУПА 01141 - ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И УРЕДИ
(БЕЗ ЕЛЕКТРИЧНИ И ЗЕМЈОДЕЛСКИ)
011410069
011410072
011410073
011410074
011410075
011410078
011410080
011410081
011410082
011410083
011410085
011410086
011410087
011410089
011410090
011410091

Одливки од челик
Тешки носачи
Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
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Страна 2010 - Број 66
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА
011410092
011410093
011410094
011410095
011410096
011410099
011410100
011410101
011410102
011410103
011410136
011410137
011410138
011410157
011410169
011410170
011410171
011410172
011410173
011410174
011410175
011410176
011410177
011410178
011410179
011410181
011410232
011410233
011410234
011410235
011410243
011410244
011410252
011410255
011410257
011410292
011410398
011410400
011410401
011410402
011410411
011410412
011410413
011410414
011410424
011410443
011410445

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т
Балани бандажи и тркала
Бесшевни цевки
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Бел лим
Пластифицирани и други обложени лимови
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Легури на бакар
Легури на алуминиум
Валани рондели од алуминиум
Валани ленти од алуминиим и легури на алуминиум
Валани алуминиумов фолии
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани рондели од бакар
Валани производи од бакар и легури на бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Валани, влечени и пресувани производи од олово и легури на олово
Валани, влечени и пресувану производи од цинк и легури на цинк
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Одливки од сив лив
Нодулиран лив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Голи челични јажиња
Енергетски кабли
Телекомуникациони кабли и спроводници
Оловооксид
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетички врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Китови
Маси за затицање
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Емајли и глазури за керамика и метал
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб

Петок, 12. декември 1986.

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРУПА 01142 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ
011420069
011420072
011420073
011420074
011420075
011420078
011420080
011420081
011420082
011420083
011420085

Одливки од челик
Тешки носачи
Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
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Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

011420086
011420087
011420089
011420090
011420091
011420092
011420093
011420094
011420095
011420096
011420099
011420100
011420101
011420138
011420157
011420170
011420171
011420172
011420173
011420174
011420175
011420176
011420177
011420178
011420179
011420180
011420181
011420232
011420233
011420234
011420235
011420243
011420244
011420252
011420255
011420398
011420400
011420401
011420402
011420411
011420412
011420413
011420414
011420424
011420443
011420445

НАЗИВ

НА

Број бб - Страна 2013

МАТЕРИЈАЛОТ

Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Вал ани бандажи и тркала
Безшевни цевки
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Легури на бакар
Легури на алуминиум
Вал ани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Валани алу миниу меки фол ни
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Вал ани ленти од бакар и легури на бакар
Вал ани рондели од бакар
Вал ани производи од бакар и легури на бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Вал ани, влечени и пресу вани производи од олово и легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и легури на цинк
Валани, влечени и пресу вани производи од калај
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Одливки од сив лив
Нодулиранлив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Голи челични јажиња
Енергетски кабли
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Китови
Маси за затицање
Разреду вачи
Други премачкувачки средства
Емајли и глазури зџ керамика и метал
>
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб
ГРУПА 01143 -

011430069
011430075
011430078
011430080
011430081
011430082
011430083
011430085
011430086
011430087

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА
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ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ И
НАУЧНИ ЦЕЛИ, НА МЕРНИ И КОНТРОЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ И НА УРЕДИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЈА НА
УПРАВУВАЊЕ (ОСВЕН ОНИЕ ОД ГРАНКАТА 0117)

Одливки од челик
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топл овал ани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
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Страна 2010 - Број 66
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА
011430089
011430090
011430091
011430093
011430094
011430095
011430096
011430098
011430100
011430101
011430103
011430138
011430157
011430170
011430171
011430172
011430173
011430174
011430176
011430177
011430178
011430179
011430180
011430181
011430232
011430233
011430234
011430235
011430243
011430244
011430255
011430361
011430363
011430368
011430398
011430400
011430401
011430402
011430411
011430412
011430413
011430414
011430424
011430443
011430445

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Бесшевни цевки
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Пластифицирани и други обложени лимови
Легури на бакар
Легури на алуминиум
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани производи од бакар и легури на бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Валани, влечени и пресувани производи од олово и легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и легури на цинк
Валани, влечени и пресувани производи од калај
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Одливки од сив лив
Нодулиран лив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Енергетски кабли
Полиестри
Поливинил-хлорид (РУС), емулзиран, суспензиран и блок
Други вештачки маси и смоли
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Китови
Маси за затицање
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Емајли и глазури за керамика и метал
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб

Петок, 12. декември 1986.

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРАНКА 0115 - ПРОИЗВОДСТВО НА СООБРАЌАЈНИ СРЕДСТВА (БЕЗ
БРОДОГРАДБА)
ГРУПА 01151 - ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВКА НА ШИНСКИ ВОЗИЛА
011510069
011510072
011510073
0П510074
011510075
011510081
011510082
011510083
011510085
011510086
011510087

Одливки од челик
Тешки носачи
Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
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Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т

011510089
011510090
011510091
011510092
011510093
011510094
011510095
011510096
011510098
011510099
011510100
011510101
011510136
011510137
011510157
011510173
011510174
011510175
011510176
011510177
011510178
011510179
011510180
011510181
011510232
011510233
011510234
011510235
011510243
011510244
011510255
011510256
011510292
011510367
011510389
011510398
011510400
011510401
011510402
011510411
011510412
011510413
011510414
011510443
011510445

Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Валани бандажи и тркала
Безшевни цевки
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани рондели од бакар
Валани производи од бакар и легури на бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Валани, влечени и пресувани производи од олово и легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и легури на цинк
Валани, влечени и пресувани производи од калај
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Одливки од сив лив
Нодулиран лив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Енергетски кабли
Енергетски спроводници и кабли за автомобилска и авиоиндустрија
Оловооксид
Полиуретански пени, меки и тврди
Вештачка кожа врз база на поливинил-хлорид (РУС)
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетички врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Китови
Маси за затицање
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб

011520069
011520072
011520073
011520074
011520075
011520078
011520080
011520081
011520082
011520083
011520085
011520086
011520087

Одливки од челик
Тешки носачи
Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови

Број бб - Страна 2013

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРУПА 01152 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА
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Страна 2010 - Број 66
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

011520089
011520090
011520091
011520092
011520093
011520094
011520095
011520096
011520098
011520099
011520100
011520101
011520103
011520138
011520157
011520160
011520169
011520170
011520171
011520172
011520173
011520174
011520175
011520176
011520177
011520178
011520179
011520180
011520181
011520232
011520233
011520234
011520235
011520243
011520244
011520256
011520292
011520367
011520389
011520398
011520400
011520401
011520402
011520411
011520412
011520413
011520414
011520424
011520443
011510445

011590078
011590080
011590081
011590082
011590083
011590085
011590086
011590087

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

Петок, 12. декември 1986.

МАТЕРИЈАЛОТ

Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Валани бандажи и тркала
Безшевни цевки
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Пластифицирани други обложени лимови
Легури на бакар
Легури на алуминиум
Никел
Валани рондели од алуминиум
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани производи од бакар и легури на бакар
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани рондели од бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Валани, влечени и пресувани производи од олово и легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и легури на цинк
Валани, влечени и пресувани производи од калај
Валани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Одливки од сив лив
Нодулиран лив
Одливки од темпер-лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Енергетски спроводници и кабли за автомобилска и авиоиндустрија
Оловооксид
Полиуретански пени, меки и тврди
Вештачка кожа врз база на поливинил-хлорид (РУС)
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Китови
Маси за затинање
Разредувачи
Други премачкувачки средство
Емајли и глазури за керамика и метал
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб
ГРУПА 01159 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ СООБРАЌАЈНИ СРЕДСТВА
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУРОВИ НАТА

011590089
011590090
011590091
011590092
011590093
011590094
011590095
011590096
011590098
011590099
011590100
011590101
011590103
011590157
011590169
011590170
011590171
011590172
011590173
011590178
011590179
011590180
011590181
011590243
011590244
011590256
011590367
011590389
011590398
011590400
011590401
011590402
011590411
011590412
011590413
011590414
011590424
011590443
011590445

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Валани бандажи и тркала
Безшевни цевки
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Пластифицирани и други обложени лимови
Легури на алуминиум
Валани рондели од алуминиум
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Вал ани алуминиумски фол ни
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани, влечени и пресувани производи од олово и легури на олово
Валани, влечени и пресувани производи од цинк и легури на цинк
Валани, влечени и пресувани производи од калај
Вал ани, влечени и пресувани производи од други обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Енергетски спроводници и кабли за автомобилска и авиоиндустрија
Полиуретански пени, меки и тврди
Вештачка кожа врз база на поливинил-хлорид (РУС)
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Китови
Маси за затинање
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Емајли и глазури за керамика и метал
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб

Број бб - Страна 2013
Е Д И Н И Ц А НА МЕРА
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ГРАНКА 0116 - ЕРО ДОГРАДЕ А
011600073
011600074
011600078
011600080
011600081
011600082
011600083
011600084
011600087
011600089
011600090
011600093
011600094
011600095
011600098
011600099
011600101
011600247

Тежок аголен челик
Други тешки профили
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Бродски лим
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Базшевни цевки
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Поцинкувани лимови и ленти
Погонски парни котли и уреди
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Страна 2010 - Број
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

011600248
011600252
011600255
011600257
011600398
011600401
011600402
011600409
011600413
011600414
011600443
011600445
011600492
011600702
011600703
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

Петок, 12. декември 1986.

МАТЕРИЈАЛОТ

Бродски палубни машини
Голи челични јажиња
Енергетски кабли
Телекомуникациони кабли и спроводници
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Премачкувачки средства за бродоградба
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Режена граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од даб
Филтер хартија
Обло дрво од широколисници
Обло дрво од иглолисници

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРАНКА 0117 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И
АПАРАТИ
ГРУПА 01171 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И УРЕДИ
011710073
011710074
011710075
011710078
011710080
011710081
011710082
011710083
011710085
011710086
011710087
011710088
011710089
011710090
011710091
011710094
011710095
011710096
011710098
011710099
011710100
011710101
011710103
011710136
011710137
011710141
011710142
011710143
011710153
011710157
011710159
011710160
011710165
011710166
011710167
011710170
011710171
011710172
011710173
011710174
011710176

Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачкаст и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични квалитетни тенки лимови
Ладновалани динамо и трафо-лимови и ленти
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладновалани профили
Влечен, лупен и брушен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Пластифицирани и други превлечени лимови
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Рафинирано олово
Легури на олова од сурово олова од примарни сировини
Легури на олово од сурово олово од секундарни сировини
Алуминијум во инготи
Легури на алуминиум
Калај
Никел
Рафинирано сребро
Легури на сребро
Легури на благородни метали
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум.
Валани алуминиумон фолии
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминијум
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани производи од бакра и легури на бакар
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Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА НА
СУ РО ВИ НАТА

011710177
011710232
011710235
011710243
011710244
011710249
011710250
011710251
011710252
011710253
011710254
011710255
011710257
011710258
011710259
011710363
011710368
011710369
011710398
011710400
011710402
011710413
011710414
011710466
011710705

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Влечени производи од бакар и легури на бакар
Одливки од сив лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Балана бакарна жица
Влечена бакарна жица
Влечена жица од алуминиум и легури на алуминиум
Голи челична јажиња
Голи бакарна јажиња
Голи јажиња од алуминиум
Енергетски кабли
Телекомуникациони кабли и спроводници
Други спроводници за намотки
Други изолирани с п р о в о д и т е
Поливинил хлорид (РУС), емулзионен, суспензионен и блок
Други вештачки маси и смоли
Синтетички каучук
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачувачи врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-аадински врзива
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Дрвени калеми за кабли
Природен каучук
ГРУПА 01172 -

011720078
011720080
011720081
011720082
011720083
011720085
011720086
011720087
011720088
011720089
011720090
011720091
011720094
011720095
011720096
011720098
011720099
011720100
011720101
011720103
011720136
011720137
011720141
011720142
011720143
011720157
011720159
011720160
011720166
011720167
011720170
011720171

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Број бб - Страна 2013

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКИ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕДИ

Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачкаст и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични и квалитетни тенки лимови
Хладновалани динамо и трафо-лимови и ленти
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладновалани профили
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Пластифицирани и други превлечени лимови
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Рафинирано олово
Легури на олово од сурово олово од примарни суровини
Легури на олово од сурово олово од секундарни суровини
Легури на алуминиум
Калај
Никел
Легури на сребро
Легури на благородни метали
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
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Страна 1996 - Број 66
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА
011720172
011720173
011720174
011720176
011720177
011720232
011720235
011720243
011720244
011720249
011720250
011720251
011720255
011720257
011720258
011720259
011720363
011720368
011720398
011720400
011720402
011720413
011720414
011720705

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани производи од бакра и легури на бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Одливки од сив лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Балана бакарна жица
Влечена бакарна жица
Влечена жица од алуминиум и легури на алуминиум
Енергетски кабли
Телекомуникациони кабли и спроводници
Други спроводници за намотки
Други изолирани спроводници
Поливинилхлорид (РУС), емулзионен, суспензионен и блок
Други вештачки маси и смоли
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Природен каучук

Петок, 12 декември 1986

ЕДИНИЦА НА МЕРА
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ГРУПА 01173 - ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЛИ И СПРОВОДНИЦИ
011730078
011730080
011730081
011730082
011730083
011730090
011730095
011730098
011730100
011730103
011730136
011730137
011730141
011730142
011730143
011730153
011730170
011730173
011730177
011730232
011730249
011730250
011730251
011730252
011730253
011730254
011730363
011730368
011730369
011730401
011730466
011730705

Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Патентирана жица
Поцинкувана жица
Лужени лимови
Пластифицирани и други превлечени лимови
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Рафинирано олово
Легури на олова од сурово олова од примарни суровини
Легури на олова од сурово олова од секундарни суровини
Алуминиум во инготи
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Одливки од сув лив
Балана бакарна жица
Влечена бакарна жица
Влечена жица од алуминиум и легури на алуминиум
Голи челични јажиња
Голи бакарни јажиња
Голи јажиња од алуминиум
Поливинилхлоирид (РУС), емулзионен, суспензионен и блок
Други вештачки маси и смоли
Синтетички каучук
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Дрвени калеми за кабли
Природен каучук
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Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Број бб - Страна 1997

Е Д И Н И Ц А НА МЕРА

ГРУПА 01174 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА
ДОМАЌИНСТВО
011740073
011740074
011740075
011740078
011740080
011740081
011740082
011740083
011740085
011740086
011740087
011740088
011740089
011740090
011740091
011740094
011740095
011740096
011740098
011740099
011740100
011740101
011740103
011740153
011740157
011740159
011740160
011740170
011740171
011740172
011740173
011740174
011740176
011740177
011740232
011740235
011740243
011740244
011740249
011740250
011740251
011740255
011740258
011740259
011740363
011740368
011740369
011740398
011740400
011740401
011740402
011740413
011740414
011740705

Тежок аголен челик
Други тешки профили
Балана жица од обичен и квалитетен челик
Топловадани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина
Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични квалитетни тенки лимови
Ладновалани динамо и трафо-лимови и ленти
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладнообликувани профили
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Пластифицирани и други превлечени лимови
Алуминиум во инготи
Легури на алуминиум
Калај
Никел
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани производи од бакар и легури на бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Одливки од сив лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Метални електроди за заварување, голи
Метални електроди за заварување, обвиткани
Балана бакарна жица
Влечена бакарна жица
Влечена жица од алуминиум и легури на алуминиум
Енергетски кабли
Други спроводници за намотки
Други изолирани спроводници
Поливинилхлорид (РУС), емулзионен, суспензионен и блок
Други вештачки смеси и смоли
Синтетички каучук
Непигментирани премачкувачи и фирнајзи врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Природен каучук
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ГРУПА 01179 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
ПРОИЗВОДИ
011790078

Топловалани ленти за други потреби со 500 mm и поголема широчина

t

Страна 1996 - Број 66
ШИФРА
СИРОВИНЕ

011790080
011790081
011790082
011790083
011790085
011790086
011790087
011790088
011790089
011790090
011790091
011790094
011790095
011790096
011790098
011790099
011790100
011790101
011790103
011790136
011790137
011790141
011790142
011790143
011790153
011790157
011790159
011790170
011790171
011790172
011790173
011790174
011790176
011790177
011790232
011790235
011790249
011790250
011790251
011790257
011790258
011790259
011790363
011790368
011790369
011790398
011790400
011790401
011790402
011790413
011790414
011790705

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Топловалани ленти за други потреби под 500 mm широчина
Прачковиден и аголен челик
Лесни носачи
Специјални профили
Дебели лимови
Средни лимови
Топловалани обични квалитетни тенки лимови
Ладновалани динамо и трафо-лимови и ленти
Други ладновалани лимови од сите димензии и квалитети
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитети
Ладновалани профили
Влечен, лупен и брусен прачковиден челик од обичен и квалитетен челик
Патентирана жица
Обична и квалитетна жица
Поцинкувана жица
Заварени цевки
Лужени лимови
Поцинкувани лимови и ленти
Пластифицирани и други превлечени лимови
Електролитички бакар
Леан електролитички бакар
Рафинирано олово
Легури на олово од сурово олово од примарни суровини
Легури на олово од сурово олово од секундарни суровини
Алуминиум во инготи
Легури на алуминиум
Калај
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Валани алуминиумски фолии
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од алуминиум и легури на алуминиум
Валани ленти од бакар и легури на бакар
Валани производи од бакар и легури на бакар
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Одливки од сив лив
Одливки од обоени метали и легури на обоени метали
Балана бакарна жица
Влечена бакарна жица
Влечена жица од алуминиум и легури на алуминиум
Телекоминикациони кабли и спроводници
Други спроводници за намотки
Други изолирани спроводници
Поливинилхлорид (РУС), емулзионен, суспензионен и блок
Други вештачки маси и смоли
Синтетички каучук
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на алкидно-амински врзива
Разредувачи
Други премачкувачки средства
Природен каучук

Петок, 12 декември 1986

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
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ГРАНКА 0118 - ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01181 - ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕМИКАЛИИ ОСВЕН ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО
011810022
011810024
011810034
011810035

Природен гас (од нафтени лежишта)
Етан
Суров бензин за петрохемија
Вајт-шпиритус

илј.т 3
t
t
t

Петок, 12 декември 1986
ШИФРА НА
СУ РОБИНАТА
011810036
011810131
011810136
011810141
011810146
011810147
011810200
011810215
011810217
011810237
011810240
011810262
011810263
011810264
011810265
011810266
011810267
011810268
011810269
011810271
011810274
011810277
011810281
011810286
011810297
011810299
011810300
011810306
011810308
011810310
011810311
011810312
011810313
011810314
011810320
011810321
011810323
011810324
011810325
011810336
011810368
011810416
011810476
011810500
ОТ 1810609
011810700
011810701

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т
Мазут
Концентрат на пирит
Електролитички бакар
Рафинирано олово
Рафиниран цинк
Електролитички цинк
Сурови фосфати
Камена сол за индустрија
Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Буриња од црн лим
Хлор
\
Амонијак, 100%
Хлороводородна киселина (технички и хемиски чиста)
Азотна киселина (технички и хемиски чиста)
Сулфурна киселина и олеум
Фосфорна киселина, 100%
Други неоргански киселини и анхидриди
Натриумхидроксид, Солвеј
Алуминиумхидроксид
Натриумкарбонат
Натриумсиликат, 100%
Калциумкарбид
Други калиумови соли
Сулфурдиоксид
Етилен
Пропилен
Други анхидриди на органски киселини
Метанол
Етилен-гликол
Пропилен-гликол
Глицерин
Органски површински активни материи
Винил-хлорид
Фенол
Бензол
Ортоксилол, метаксилол, параксилол
Други аромати
Додецил бензол
Карбамид (уреа), за 46% N
Други вештачки маси и смоли
Амбалажа од пластични маси
Белена целулоза за вискоза
Натрон вреќи
Масни киселини од животинско растително потекло
Танинско дрво костен
Дрво за сува дестилација

Број бб - Страна 1997

ЕДИНИЦА НА МЕРА
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
m3
m3

ГРУПА 01182 - ПРОИЗВОДСТВО НА Х Е М И К А Л И И ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
011820022
011820200
011820217
011820237
011820240
011820260
011820263
011820265
011820266
011820267
011820272

Природен гас (од нафтени лежишта)
Сирови фосфати
Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Буриња од црн лим
Сулфур во прав
Амонијак, 100%
Азотна киселина (технички и хемиски чиста)
Сулфурна киселина и олеум
Фосфатна киселина, 100%
Амониум-нитрат за вештачки ѓубрива

хиљ. m 1
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Страна 1996 - Број

66

ШИФРА
СИРОВИНЕ

011820273
011820286
011820297
011820310
011820313
011820323
011820324
011820333
011820336
011820337
011820338
011820339
011820416
ОИ 820500

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Амониум-сулфат
Други калиумови соли
Сулфирдиоксид
Етилен-гликол
Органски површински активни материи
Ортоксилол, метаксилол и параксилол
Други аромати
Атразин
Карбамид (уреа), 46 % N
Азотни раствори, 41 % N
Суперфосфат во прав и гранули, 16,5% Р2О5
Трократен суперфосфат во прав и гранули, 45% Р2О5
Амбалажа од пластични маси
Патрон вреќи
ГРУПА 01183 -

011830025
011830026
011830034
011830035
011830215
011830237
011830240
011830260
011830264
011830265
011830266
011830269
011830270
011830274
011830299
011830300
011830301
011830302
011830306
011830307
011830308
011830310
011830311
011830312
011830314
011830315
011830316
011830317
011830318
011830319
011830320
011830321
011830322
011830324
011830325
011830336
011830363
011830368
011830392
011830416
011830425
011830476
011830500
011830609

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Петок, 12 декември 1986

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ПРОИЗВОДСТВО НА Х Е М И С К И ВЛАКНА И
ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Пропан
Бутан
Суров бензин за петрохемија
Вајт-шпирит
Камена сол за индустрија
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Буриња од црн лим
Сулфур во прав
Хлороводорна киселина (технички и хемиски чиста)
Азотна киселина (технички и хемиски чиста)
Сулфурна киселина и олеум
Натриумхидроксид, Солвеј
Натриум хидроксид-електролитички 100%
Натриумкарбонат
Етилен
Пропилен
Бутадиен
Терефтална киселина
Други анхидриди на органски киселини
Формалдехид
Метанол
Етиленгликол
Пропиленгликол
Глицерин
Винилхлорид
Стирол
Акрилонитрил
Капролактам
Диметил-терефталат (DMT)
Диетил, дибутил и диоктил фталат
Фенол
Бензол
Толуол
Други аромата
Додецил-бензол
Карбамид (уреа), 46% N
Поливинилхлорид (РУС), емулзионен, суспензионен и блок
Други вештачки маси и смоли
Отпадоци од пластични маси
Амбалажа од пластични маси
Синтетички лепила
Белена целулоза за вискоза
Натрон вреќи
Масни киселини од животинско и растително потекло

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА
СИРОВИНЕ

011830626
011830651

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Соино масло
Влошка од пластика

Број бб - Страна 2 0 1 3

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t

ГРАНА 0119 - ПРЕРАБОТКА НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01191 011910037
011910215
011910217
011910237
011910266
011910269
011910270
011910274
011910275
011910276
0119102*7
011910309
011910332
011910363
011910387
011910393
011910394
011910395
011910396
011910397
011910416
011910502
011910503

Кристален и аморфен парафин
Камена сол за индустрија
Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Сулфурна киселина и олеум
Натриумхидроксид, Солвеј
Натриумхидроксид, електролитички, 100%
Натриумкарбонат
Натриумсулфат, безводен
Натриумсулфат, кристален
Други натриумови соли
Бутанол
Етанол
Поливинилхлорид (РУС), емулзионен, суспензионен и блок
Поливинилхлорид (РУС) цевки
Пеницилин
Окситетрациклин и хиортетрациклин
С-витамин
Витамини и витамински препарати
Други неспомнати фармацевтски суровини
Амбалажа од пластични маси
Хартиена амбалажа
Картонска амбалажа
ГРУПА 01192

011920037
011920215
011920217
011920237
011920269
011920274
011920276
011920278
011920279
011920280
011920284
011920313
011920331
011920332
011920336
011920349
011920350
011920416
011920422
011920501
011920502
011920503
011920507
011920597
011920599
011920609
011920627
011920628

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ И ФАРМАЦЕВТСКИ
ХЕМИКАЛИИ
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
мрд. i.j.
kg
kg
kg
t
t
t
t

ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА П Е Р Е Њ Е И НА
КОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ

Кристален и аморфен парафин
Камена сол за индустрија
Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Натриумхидроксид, Солвеј
Натриумкарбонат
Натриумсулфат, кристален
Натриум силикат, 36%
Натриум триполифосфат
Натриумалумосиликат, 45% (зеолит)
Борати и перборати
Органски и површински активни материи
Мирисни композиции за козметика
Етанол
Карбамид (уреа), 46% N
Натриум Карбоксиметил целулоза
Целофан
Амбалажа од пластични маси
Ланолин
Амбалажа од брановита лепенка, печатена и непечатена
Друга хартиена амбалажа
Картонска амбалажа
Самолепливи ленти, етикети и ел.
Сурови маснотии (лој и др.)
Техничка маст од животинско потекло
Масни киселини од животинско и растително потекло
Ленено масло
Кокосово масло

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 2010 - Број 66
ШИФРА
СИРОВИНЕ

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Петок, 12. декември 1986.

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ГРУПА 01193 - ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА
011930146
011930147
011930211
011930217
011930237
011930274
011930287
011930290
011930291
011930293
011930294
011930295
011930296
011930303
011930309
011930312
011930313
011930315
011930322
011930328
011930329
011930332
011930348
011930351
011930358
011930364
011930366
011930368
011930371
011930372
011930373
011930375
011930377
011930378
011930380
011930382
011930398
011930416
011930430
011930501
011930502
011930503
011930623
011930627

Рафиниран цинк
Електролитички цинк
Шлемувани и мелен каолин
Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Натриумкарбонат
Други натриумови соли
Цинкоксид
Хромоксид
Литопон
Титандиоксид
Оксиди на железо
Органски бои
Анхидрид на фтална киселина
Бутанол
Глицерин
Органски површински активни материи
Стирол
Толуол
Ко лофониу м
Терпентин
Етанол
Индустриска нитроцелулоза
Други вештачки маси врз база на целулоза
Полистирол нормален, модификуван и експандирачки
Поливинил ацетат
Полиамиди
Други вештачки маси и смоли
Фенолни врзива
Амино врзива
Полиестерски врзива, незаситени и заситени
Епоксидни врзива
Поливинил-ацетатни врзива
Полиакрилни врзива
Врзива врз база на хлоркаучук
Други врзива
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Амбалажа од пластични маси
Камено брашно од карбонати карпи за индустрија
Амбалажа од бранови лепенки, печатена и непечатена
Хартиена амбалажа
Картонска амбалажа
Технички растителни масла
Ленено масло

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

011940171
011940239
011940274
011940287
011940296
011940315
011940326
011940350
011940351
011940352
011940353
011940354
011940355

ГРУПА 01194 - ПРЕРАБОТКА НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ
Валани алуминиумон фолии
Амбалажа од алуминиум (аеросол и друго)
Натриумов карбонат
Други натриумови соли
Органски бои
Стирол
Саѓи
Целофан
Други вештачки маси врз база на целулоза
Фенолни маси за пресување
Фенолни смоли
Други фенопласти
Аминопластични маси за пресување

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА
СИРОВИНЕ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Број бб - Страна 2013

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

011940356
011940357

Аминопластични смоли
Други аминопласти

t
t

011940358

П о л и с т и р о л нормален, модификуван и експандирачки

t

011940359
011940360
011940361
011940363
011940364
011940365
011940366
011940367

Полиетилен со низок и висок притисок
Пол ипропилен
Полиестри
Поливинил-хлорид (РУС), емулзионен, суспензиониен и блок
Поливинил-ацетат
Полиакрилати
Полиамиди
Полиуретански пени, меки и тврди

t
t
t
t
t
t
t
t

011940368

Д р у г и вештачки маси и с м о л и

t

011940369
011940370

Синтетичен каучук
Регенерат на пластични маси

t
t

011940373

П о л и е с т е р с к и врзива, н е з а с и т е н и и з а с и т е н и

t

011940374
011940376
011940379
011940381
011940383

Полиестерски врзива, модификувани
Поливинил-хлоридна врзива
Врзива врз база на бутадиен
Врзива врз база на деривати на целулоза
Поливинил-хлорид (РУС) гранулат, без омекнувач и смекнат

t
t
t
t
t

011940385

Поливинил-хлорид (РУС) фолии

t

011940386
011940387
011940388
011940416
011940430
011940489
011940501
011940502
011940503
011940578
011940597
011940599
011940705

Поливинил-хлорид (РУС) плочи
Поливинил-хлорид (РУС) цевки
Поливинил-хлорид (РУС) прачки
Амбалажа од пластични маси
Камено брашно од карбонатни карпи за индустрија
Обична тенка хартија
Амбалажа од брановита лепенка, печатена и непечатена
Хартиена амбалажа
Картонска амбалажа
Гумен гранулат
Сурови масноти (лој и др.)
Технички масти од животинско потекло
Природен каучук

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРУПА 01199 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
011990037
011990138
011990141
011990159
011990170
011990177
011990184
011990208
011990209
011990210
011990212
011990215
011990217
011990237
011990266
011990269

Кристален и аморфен парафин
Легури на бакар
Рафинирано олово
Калај
Вал ани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Влечени производи од бакар и легури на бакар
Азбестно брашно
Мелена креда
Мелен барит
Мелен талк
Други мелени руди на неметали
Камена сол за индустрија
Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Сулфурна киселина и олеум
Натријум-хидроксид, Сол веј

t
t
t
kg
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

011990270

Н а т р и ј у м - х и д р о к с и д , е л е к т р о л и т и ч е н , 100%

t

011990274
011990275
011990276
011990279
011990287
011990296
011990304

Натријум-карбонат
Натријум-сулфат, безводен
Натријум-сулфат, кристален
Натријум-триполифосфат
Други натриумови соли
Органски бои
Анхидрид на малеинска кислеина

t
t
t
t
t
t
t

Страна 2010 - Број
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ШИФРА
СИРОВИНЕ

011990313
011990315
011990328
011990332
011990336
011990360
011990364
011990368
011990384
011990385
011990416
011990430
011990501
011990503
011990597
011990609

012000192
012000193
012000428
012000432
012000433

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Петок, 12. декември 1986.

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

Поливинил-хлорид (РУС) филм
Поливинил-хлорид (РУС) фолија, мека и тврда
Амбалажа од пластични маси
Камено брашно од карбонатни стени за индустрија
Амбалажа од брановита лепенка, печетена и испечатена
Картонска амбалажа
Сурови маснотии (лој и др.)
Масни киселини од животинско и растително потекло

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРАНКА 0120 - ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕН, ЧАКАЛ И ПЕСОК
Кварцен песок, суров
Кварцен песок, сапариран, измиен и обложен
Рударски експлозив
Вкупно изминирана камена маса од Силик&тни карпи
Вкупно изминирана камена маса од карбонатни карпи

t
t
t
m3
m3

Органски површински активни материи
Стирол
Колофонијум
Етанол
Карбамид (уреа), 46% N
Полипропилен
Поливинил-ацетат
Д р у г и вештачки м а с и и Смоли

ГРАНКА 0121 - ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ

012110001
012110416
012110429
012110436
012110437
012110500

ГРУПА 01211 - ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР И ГИПС
Антрацит
Амбалажа од пластични маси
Варовник
Суров гипс
Негасена вар во парчиња
Натрон-вреќи

t
t
m3
t
t
t

ГРУПА 01212 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕМЕНТ
012120001
012120223
012120429
012120431
012120436
012120437
012120439
012120500

012130188
012130190
012130222
012130440
012130441

Антрацит
Шамотен малтер и брашно
Вар
Лапорец
Суров гипс
Негасена вар во парчиња
Клинкер
Натрон-вреќи
ГРУПА 01213 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТУЛИ И ЌЕРАМИДИ
Сурова огноотпорна глина
Сурова керамичка глина
Шамотни тули
Портлант-цемент
Други видови ц е м е н т

ГРУПА 01214 012140038
012140076
012140095
012140183
012140192
012140193
012140416
012140429

t
m3
t
t
t
t

t
t
t
t
t

ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖНИ ПРЕФАБРИКАТИ И
БИТУМЕНСКИ ПРОИЗВОДИ

Битумен
Бетонски челик (средина, лесен и фин)
Патентирана жица
Азбестно влакно
Кварцен песок, суров
Кварцен песок, сепариран, измиен и обложен
Амбалажа од пластични маси
Варовник

t
t
t
t
t
t
t
m3

Петок, 12. декември

1986.

ШИФРА
СИРОВИНЕ
012140434
012140435
012140436
012140437
012140438
012140440
012140441
012140442
012140443
012140444
012140449
012140450
012140494
012140495
012140496
012140503
012140553

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Број бб - Страна 2013

НАЗИВ СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛА
Чакал
Природен песок
Суров гипс
Негасена вар во парчиња
Хидратирана вар
Портланд-цемент
Други видови цемент
Битуменска хартија
Режена граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режена граѓа од други иглолисници
Режена граѓа од топола
Режена граѓа од други меки широколисници
Премачкувачки картон
Друг картон
Лепенка
Картонска амбалажа
Јутени ткаенини

*

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
m3
m*
t
t
t
t
t
t
m3
mi
m3
m3
t
t
t
t
илј. m*

ГРАНКА 0122 - ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЖАНА ГРАЃА И ПЛОЧИ ОД
ДРВО
ГРУПА 01220 - ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЖАНА ГРАЃА И ПЛОЧИ
012200401
012200402
012200405
012200407
012200411
012200413
012200425
012200452
012200453
012200456
012200457
012200685
012200686
012200687
012200688
012200689
012200690
012200691
012200692
012200693
012200694
012200695
012200702
012200703
012200704
012200706

Непигментирани премачкувачки средства врз база на синтетички врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на алкидно-амински врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на незаситени полиестерски
врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на нитроцелулоза
e
Китови
Разредувачи
Синтетички лепила
Иглолисни отпадоци за репродукција
Широколисни отпадоци за репродукција
Слеп фурнир
Благороден фурнир
Букови трупци за режење
Дабови трупци за режење
Трупци од други тврди широколисници за режење
Трупци од топола за режење
Трупци од други меки широколисници за режење
Трупци од смрека и елка за режење
Трупци од други иглолисници за режење
Букови трупци за фурнир и лупење
Дабови трупци за фурнир и лупење
Трупци од топола за фурнир и лупење
Други трупци за фурнир и лупење
Обло дрво на широколисници
"
Обло дрво на иглолисници
Трупци од егзотични видови дрво, за режење и лупење
Дрво на широколисници и иглолисници за лесонит плочи и плочи иверици
ГРАНКА 0123 -

t
t
t
t
t
t
t ,
t
t
илј. т г
илј. т 1
т3
ш3
ш3
ш3
ш3
тп3
ш3
шѕ
ш3
ш3
ш3
т3
т3
ш3
ш3

ПРОИЗВОДСТВО НА ФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ
ОД ДРВО

ГРУПА 01231 - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛ ОД ДРВО
012310081
012310170
012310172
012310242
012310245
012310359
012310367

Прачковиден и аголен челик
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Вал ани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Пружини за мебел
Оков и прибор за градежна столарија и мебел
Полиетилен со низок и висок притисок
Полиуретански пени, меки и тврди

t
t
t
t
t
t
t

Страна 2006 - Број 66
ШИФРА
СИРОВИНЕ

012310383
012310389
012310390
012310398
012310400
012310401
012310402
012310403
012310404
012310405
012310406
012310407
012310408
012310411
012310413
012310418
012310425
012310443
012310444
012310445
012310446
012310447
012310448
012310449
012310450
012310451
012310456
012310457
012310458
012310459
012310460
012310461
012310462
012310463
012310501
012310503
012310543
012310545
012310547
012310550
012310551
012310554
012310557
012310563

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

Петок, 12 декември 1986

МАТЕРИЈАЛА

Поливинил-хлорид (РУС) гранулат, без смекнувач и смекнат
Вештачка кожа врз база на пливинил-хлорид (РУС)
Пластифицирано платно и друг текстилен материјал
Непигментирани премачкувачки средства и фирнајси врз база на растителни
масла
Пигментирани премачкувачки средства врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачки средства врз база на синтетички врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на алкидно-амински врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на полиуретански врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на акрилно термореактивни и
термопластични врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на незаситени полиестерски
врзива
Непигментирани премачкувачки средства врз база на нитроцелулоза
Пигментирани премакувачки средства врз база на нитроцелулоза
Премачкувачки средства врз база на диспергирани врзива во вода
Китови
Разредувачи
Прскални технички производи од пластични маси
Синтетички лепила
Режана граѓа од смрека, елка, бел бор и црн бор
Режана граѓа од други иглолисници
Режана граѓа од даб
Режана граѓа од бука
Режана граѓа од јасен
Режана граѓа од други тврди широколисници
Ражана граѓа од топола
Ражана граѓа од други меки широколисници
Ражана граѓа од. егзотични видови дрво
Слеп фурнир
Благороден фурнир
Необлагородени шперплочи
Необлагородени панел-плочи
Необлагородени лесонит-плочи
Необлагородени плочи од иверица
Средно густи влакнести плочи (медиапан плочи)
Облагородени шперплочи, панел-плочи, лесонит-плочи и плочи иверици
Амбалажа од брановита лепенка, печатена и непечатена
Картонска амбалажа
Декоративни памучни ткаенини
Други памучни ткаенини
Волнени ткаенини од влачено предиво
Декоративни ткаенини од волнен тип
Конопени и полуконопени ткаенини
Конопени гуртни
Ткаенини од синтетички филамент
Горна говедска, јунешка и коњска кожа

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
ш3
, ш3
ш3

го3

ш3
ш3
ш3
ш3
ш3
илј. ш2
илј. гп2
ш3
ш3
илј. т 2
ш3
ш3
илј. т 2
t
t
илј. т 2
илј. т 2
илј. т 2
илј. т 2
илј. т 2
t
илј. т 2
илј. т 2

ГРУПА 01232 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД
ДРВО
012320081
012320170
012320172
012320245
012320359
012320383
012320389
ui 2320398
012320400
012320401

Прачковиден и аголен челик
Валани ленти од алуминиум и легури на алуминиум
Валани производи од алуминиум и легури на алуминиум
Оков и прибор за градежна столарија и мебел
Полиетилен со низок и висок притисок
Поливинил-хлорид (РУС) гранула, без смекнувач и смекнат
Вештачка кожа врз база на поливинил-хлорид (РУС)
Непигментирани премачкувачки средства и фирнајси врз база на растителни
масла
Пигментирани премачкувачки средства врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачки средства врз база на синтетички врзива

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

*

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА
СИРОВИНЕ
012320402
012320403
012320404
012320405
012320406
012320407
012320408
012320411
012320413
012320418
012320425
012320443
012320444
012320445
012320446
012320447
012320448
012320449
012320450
012320451
012320456
0Ј-2320457
012320458
012320459
012320460
012320461
012320462
012320463
012320467
012320501
012320503
012320543
012320545
012320557

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Пигментирани премачкувачки средства врз база на алкидно-амински врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на полиуретански врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на акрилно термореактивни и
термопластични врзива
Пигментирани премачкувачки средства врз база на незаситени полиестерски
врзива
Непигментирани премачкувачки средства врз база на нитроцелулоза
Пигментирани премачкувачки средства врз база на нитроцелулоза
Премачкувачки средства врз база на диспергирани врзива во вода
Китови
Разредувачи
Прскани технички производи од пластични маси
Синтетичка лепила
Режана граѓа од смрека, елка, бел бор и црн бор
Режана граѓа од други иглолисници
Режана граѓа од даб
Режана граѓа од бука
Режана граѓа од јасен
Режана граѓа од други тврди широколисници
Режана граѓа од топола
Режана граѓа од други меки широколисници
Режана граѓа од егзотични видови дрво
Слеп фурнир
Облагороден фурнир
Необлагороден шперплочи
. Необлагороден панел-плочи
Необлагородени лесонит-плочи
Необлагородени плочи иверица
Средно густи влакнести плочи (медиапан плочи)
Облагородени шпер плочи, панел-плочи, лесонит-плочи и плочи верици
Бродски под
Амбалажа од брановита лепенка, печатена и непечатена
Картонска амбалажа
Декоративни памучни ткаенини
Други памучни ткаенини
Ткаенини од синтетички филамент

Број бб - Страна 2013

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3

илј. m2
илј. m2
m3
m3

илј. m2
m3
m3

илј.
m3
t
t
илј.
илј.
илј.

ГРАНКА 0124 - ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА
ГРУПА 01241 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА
012410131
012410211
012410260
012410262
012410266
012410269
012410270
012410275
012410282
012410288
012410289
012410297
012410328
012410408
012410410
012410413
012410425
012410452
012410453
012410468
012410469

Концентрат на пирит
Шлемуван и мелен каолин
Сулфур во прав
Хлор
Сулфурна киселина и олеум
Натриумхидроксид, Солвеј
Натриумхидроксид, електролитички 100%
Натриумсулфат, безводен
Алуминиумсулфат
Магнезиумсулфат
Магнезиумоксид
Сулфурдиоксид
Колофониум
Премачкувачки средства врз база на диспергирани врзива во вода
Графички бои
Разредувачи
Синтетички лепила
Иглолисни отпадоци за репродукција
Широколисни отпадоци за репродукција
Дрвесина, бела
Дрвесина Од иглолисници

t

i
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t

гп2

m2
m2
m2

Страна 2010 - Број 66
ШИФРА НА
СУРОВИНАТА

012410470
012410471
012410472
012410473
012410474
012410475
012410476
012410477
012410478
012410499
012410649
012410696
012410697
012410698
012410699

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

НА

МАТЕРИЈАЛОТ

Дрвесина од широколисници
Полухемиска целулоза од дрво, слама и друга
Небелена сулфитна целулоза од иглолисници и широколисници
Белена сулфитна целулоза за хартија од иглолисници
Белена сулфитна целулоза за хартија од широколисници
Белена сулфитна целулоза од растителни стебленца
Белена целулоза за вискоза
Небелена сулфатна целулоза
Белена сулфатна целулоза од иглолисници и широколисници
Стара хартија
Влошка од стара хартија
Целулозно дрво на бука
Целулозно дрво на топола
Целулозно дрво на други широколисници
Целулозно дрво на иглолисници

Петок, 12. декември 1986.

ЕДИНИЦА НА МЕРА
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

илј.
илј.
илј.
илј.

ГРУПА 01242 - ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА
012420353
012420383
012420410
012420413
012420425
012420473
012420474
012420480
012420482
012420483
012420485
012420486
012420489
012420490
012420491
012420493
012420496
012420497
012420498
012420499

Фенолни смоли
Поливинил-хлорид (РУС) гранулат, без омекнувач и смекнат
Графички бои
Разредувачи
Синтетички лепила
Белена сулфитна целулоза за хартија од иглолисници
Белена сулфитна целулоза за хартија од широколисници
Бездрвна печатарска хартија и хартија за пишување
Средна фина печатарска хартија и хартија за пишување
Хартија за тапети
Натрон хартија за вреќи и друго
Обвивна и амбалажна хартија
Обична тенка хартија
Специјална тенка хартија
Тешко пропустливи хартии
Картон
Лепенка
Брановита лепенка
Целулозна вата
Стара хартија

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРАНКА 0125 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ ПРЕДИВА И
ТКАЕНИНИ

012510340
012510341
012510342
012510343
012510344
012510345
012510362
012510508
012510509
012510510
012510511
012510512
012510513
012510514
012510515
012510516
012510517
012510526
012510527

ГРУПА 01251 - ПРОИЗВОДСТВО НА ВЛАКНА, ПРЕДИВА И КОНЕЦ
Полиакрилонитрилни влакна
Полиамидни влакна
Полиестерски влакна
Полипропиленски влакна
Целулозно влакно од памучен тип
Целулозно влакно од волнен тип
Полиетилен терефталат
Конопено влакно
Ленено влакно
Јутено влакно
Сисал и манила влакно
Памучно влакно и суров памук
Регенерат од памучен тип
Регенерат од волнен тип
Регенграт од мешаница на природни и вештачки влакна
Регенерат од синтетички влакна
Регенерат од вештачки влакна
Предиво за производство на конец за шиење
Волнен чешланец (камцуг)

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

m3
m3
m3

гп3

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА
СИРОВИНЕ

012510529
012510650
012510675
012510676
012510682

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Синтетички чешланец (камцуг)
Сортирани текстилни отпадоци
Ленено стебленце
Конопено стебленце
Волнено влакно

Број бб - Страна 2013

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t
t
t
t

ГРУПА 01252 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТКАЕНИНИ
012520346
012520518
012520520
012520521
012520522
012520523
012520524
012520525
012520528
012520531
012520532
012520533
012520534
012520535
012520536
012520537
012520538
012520539
012520540

Предиво од вештачка свила (рајон)
Памучно чешлано предиво
Чешлано предиво од памучен тип во мешаница со синтетички и други влакна
Памучно кардирано предиво
Кардирано предиво во мешаница со синтетички и други влакна
Цел-предиво од памучен тип
Синтетичко предиво 100% памучен тип
Вигоњ предиво
Волнено влачено предиво
Волнено чешлано предиво
Чешлано предиво во мешаница волна со синтетички и други влакна
Чешлано предиво од волнен тип во мешаница со синтетички вештачки влакна
Цел-предиво од волнен тип
Синтетичко предиво 100% волнен тип
Конопено предиво
Ленено предиво
Јутено предиво
Други предива од тврди и ликести влакна
Предиво од природна свила

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРАНКА 0126 - ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ТЕКСТИЛНИ
ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01261 - ПРОИЗВОДСТВО НА ТРИКОТАЖНИ ПРЕДМЕТИ
012610346
012610519
012610530
012610541
012610559
012610579

Предиво од вештачка свила (рајон)
Памучно предиво и предиво од памучен тип
Волнено предиво и предиво од волнен тип
Синтетичко креп-предиво
Трикотажни плетенини, за трикотажа
Гумени нишки
ГРУПА 01262 -

012620389
012620391
012620498
012620542
012620548
012620549
012620552
012620555
012620556
012620557
012620558
012620560
012620576
012620577

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНА КОНФЕКЦИЈА

Вештачка кожа врз база на поливинил-хлорид (РУС)
Други преработки врз база на пластични маси
Целулозна вата
Памучни ткаенини и ткаенини од памучен тип
Волнени ткаенини и ткаенини од волнен тип
Волнени ткаенини во комбинација со кожа
Ленени и плуленени ткаенини
Ткаенини од природна свила
Ткаенини од вештачка свила (рајон)
Ткаенини од синтетички филамент
Трикотажни ткаенини (жерсеј) за конфекција
Текстилно вештачко крзно
Крзно од домашни животни (вклучувајќи пелц-велур и поставио крзно)
Крзно од дивеч и ѕверови
ГРУПА 01269 -

012690346
012690498
012690519
012690530
012690536

t
t
t
t
t
t

t
t
t
илј. ш 2
илј. ш2
илј. ш2
илј. ш2
илј. ш 2
илј. ш2
илј. ш 2
илј. ш2
илј. ш2
илј. ш2
т2

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ

Предиво од вештачка свила (рајон)
Целулозна вата
Памучно предиво и предиво од памучен тип
Волнено предиво и предиво од волнен тип
Конопено предиво

t
t
t
t
t
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ШИФРА НА
СУРОВИНАТА
012690541
012690542
012690548
012690557
012690560
012690655

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.

Н А З И В НА М А Т Е Р И Ј А Л О Т
Синтетичко креп-предиво
Памучни ткаенини и ткаенини од памучен тип
Волнени ткаенини и ткаенини Од волнен тип
Ткаенини од синтетички филамент
Текстилно вештачко крзно
Длака од Зајак

ЕДИНИЦА НА МЕРА
t
илј.
илј.
илј.
илј.
kg

ш2
ш2
ш2
ш2

ГРАНКА 0127 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА И КРЗНО
012700330
012700403
012700404
012700406
012700413
012700600
012700601
012700602
012700603
012700604
012700605
012700606

Екстракти за штавање
Пигментирани премачкувачи врз база на полиуретански врзива
Пигментирани премачкувачи врз база на акрилно-термореактивни и
термопластични врзива
Непигментирани премачкувачи врз база на нитроцелулоза
Разредувачи
Сурова крупна кожа
Сурова свињска кожа
Сурова ситна кожа
Крупна кожа, недовршена
Свињска кожа, недовршена
Ситна кожа, недовршена
Кожа од дивеч и ѕверови

t
t
t
t
t
t
t
t
илј. m2
t
илј. m2
парч.

ГРАНКА 0128 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНИ ОБУВКИ И
ГАЛАНТЕРИЈА
ГРУПА 01281 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНИ < ОБУВКИ
012810389
012810391
012810419
012810504
012810542
012810548
012810556
012810557
012810560
012810561
012810563
012810565
012810566
012810568
012810569
012810570
012810572
012810573
012810574
012810575
012810576
012810578
012810580
012810707
012810708
012810709

Вештачка кожа врз база на поливинилхлорид (РУС)
Други преработки врз база на Пластични маси
Други неспоменати производи од пластични маси (полиуретански ѓонови и др.)
Картонски кутии
Памучни ткаенини и ткаенини од памучен тип
Волнени ткаенини и ткаенини од волнен тип
Ткаенини од вештачка свила (рајон)
Ткаенини од синтетички филамент
Текстилно вештачко крзно
Ѓонска кожа
Горна говедска, јунешка и коњска кожа
Крупна поставка кожа
Цепаник од крупна кожа
Горна свињска кожа
Поставка свињска кожа
Цепаник од свињска кожа
Ситна горна кожа
Ситна поставна кожа
Цепаник од ситна кожа
Крзно за обувки
Крзно од домашни животни (вклучувајќи и и поставио крзно)
Гумен гранулат
Гумени производи за обувки
Горни делови за обувки
Долни делови за обувки
Други делови за обувки

t
t
t
t
илј. m2
илј. m2
илј. m*
илј. m2
илј. m2
t
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
илј. m2
t
t
илј. чифта
илј. чифта
илј. чифта

ГРУПА 01282 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕН А ГАЛАНТЕРИЈА
012820389
012820391
012820562
012820563
012820567
012820568
012820572

Вештачка кожа врз база на поливинил-хлорид (РУС)
Други преработки врз база на пластични маси
Техничка кожа
Горна говедска, јунешка и коњска кожа
Вештачка кожа од кожни отпадоци
Горна свињска кожа
»
Ситна горна кожа

t
t
t
илј. m 1
t
илј. m2
илј. m2

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА
СИРОВИНЕ

013020629
013020634

НАЗИВ

И

МАТЕРИЈАЛА

Пекарски квасец
Адитиви за производи од брашно
ГРУПА 01303 -

013030217
013030237
013030415
013030416
013030500
013030501
013030505
013030585
013030586
013030587
013030588
013030589
013030591
013030613
013030615
013030622
013030632
013030667
013030668
013030670
013030671
013030672
013030677
013030678
013030679

СИРОВИНЕ

Број бб - Страна 2013

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t

ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ОВОШЈЕ И
ЗЕЛЕНЧУК

Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Амбалажа од целофан
Амбалажа од пластични маси
Натрон-вреќи
Амбалажа од бранова лепенка, печетена и непечатена
Печатени производи и амбалажа од алуфолија
Овошна пулпа и каша
Пастеризирано овошје
Матичен овошен сок
Концентрирани овошни сокови
Замрзнато овошје
Сушен зеленчук
Млеко во прав
Шеќер
Рафинирано и нерафинирано масло
Скробен сируп
Компир
Свежи домати
Костен ѕ
Шампињони
Друг свеж зеленчук
Сливи за преработка
Јаболки за преработка
Друго свежо овошје за преработка

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРУПА 01304 - ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА МЕСО И РИБА
013040213
013040237
013040416
013040501
013040505
013040582
013040590
013040592
013040593
013040594
013040595
013040596
013040597
013040598
013040607
013040610
013040622
013040668
013040672
013040683
013040684

Камена сол за човечка исхрана
Амбалажа од бел лим (аеросол и друго)
Амбалажа од пластични маси
Амбалажа од бранова лепенка, печетена и непечетена
Печетени производи и амбалажа од алуфолии
Соино брашно и гриз
Замрзнат зеленчук
Свежо говедско и телешко месо
Свежо свињско месо
'
Свежо овчо и јагнешко месо
Свежо живинско месо
Друго свежо месо
Сурови маснотии (лој и др.)
Дробови
Животинска маст за јадење
Солена риба
Рафинирано и нерафинирано масло
Свежи домати
Друг свеж зеленчук
Свежа морска риба
Свежа речна риба

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

013050213
013050415
013050416
013050500
013050501
013050505

ГРУПА 01305 - ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА МЛЕКО
Камена сол за човечка исхрана
Амбалажа од целофан
Амбалажа од пластични маси
Натрон-вреќи
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и непечатена
Печатени производи и амбалажа од алуфолија

t
t
t
t
t
t

-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
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ШИФРА
СИРОВИНЕ

НАЗИВ

ГРУПА 01283 012830563
012830568
012830571
012830572
012830573
012830576

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Петок, 12. декември 1986.

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНА И КРЗНЕНА
КОНФЕКЦИЈА

Горна говедска, јунешка и коњска кожа
Горна свињска кожа
Свињска кожа за облека во комбинација со волнени ткаенини
Стина горна кожа
Ситна поставка кожа
Крзно од домашни животни (вклучувајќи и поставио крзно)

илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.

ш2
ш2
ш2
ш2
ш2
т2

ГРАНКА 0129 - ПРЕРАБОТКА НА КАУЧУК
012900040
012900095
012900319
012900326
012900342
012900347
012900367
012900369
012900542
012900548
012900551
012900556
012900557
012900578
012900705

Брајшток
Патентирана жица
Диетил, дибутил и диоктил фталат
Саѓи
Полиестер влакно
Авто корд
Полиуретански пени, меки и тврди
Синтетичен каучук
Памучни ткаенини и ткаенини од памучен тип
Волнени ткаенини и ткаенини од волнен тип
Конопени и полуконопени ткаенини
Ткаенини од вештачка свила (рајон)
Ткаенини од синтетичен филамента
Гумен гранулат
Природен каучук

t
t
t
t
t
t
t
t
илј.
илј.
илј.
илј.
илј.
t
t

ГРАНКА 0130 - ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
ГРУПА 01301 - МЕЛЕЊЕ И ЛУПЕЊЕ НА ЖИТА
013010416
013010500
013010501
013010581
013010613
013010615
013010622
013010656
013010657
013010658
013010659
013010660
013010674

Амбалажа од пластични маси
Натрон-вреќи
Амбалажа од бранови лепенки, печатена и непечатена
Пченично брашно и брашно од други жита
Млеко во прав
Шеќер
Рафинирано и нерафинирано масло
Пченица
'Рж
Јечмен
Пченка
Оризова арпа
Други жита

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРУПА 01302 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕБ И ТЕСТЕНИНИ
013020213
013020415
013020416
013020500
013020501
013020581
013020592
013020593
013020596
013020597
013020598
013020607
013020613
013020615
013020622
013020624

Камена сол за човечка исхрана
Амбалажа од целофан
Амбалажа од пластични маси
Натрон-вреќи
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и испечатена
Пченично брашно и брашно од други жита
Свежо говетско и телешко месо
Свежо свињско месо
Друго свежо месо
Сурови маснотии (лој и др.)
Дробови
Животинска маст за јадење
Млеко во прав
Шеќер
Рафинирано и нерафинисано масло
Маргарин и растителни масти

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

т2
т2
ш2
т2
т2

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА
СИРОВИНЕ

013090613
013090615
013090622
013090631
013090633
013090636
013090659
013090667
013090672
013090679
013090681

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Млеко во прав
Шеќер
Рафинирано и нерафинирано масло
Скробови
Сурово кафе
Пченица
Пченка
Компир
Друг свеж зеленчук
Друго свежо овошје за преработка
Млеко (кравјо и овчо)

Број бб - Страна 2013

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
hi

ГРАНКА 0131 - ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЈАЧКИ
ГРУПА 01311 - ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛ ОД РАСТИТЕЛНО
ПОТЕКЛО И НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ
013110217
013110237
013110416
013110465
013110501
013110587
013110588
013110615
013110616
013110619
013110635
013110636
013110637
013110658
013110659
013110665
013110667
013110677
013110678
013110679
013110680
013110711

Амбалажно стакло
Амбалажа од бел лим (аеросол и друга)
Амбалажа од пластични маси
Дрвени бочви и буриња
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и непечатена
Матични овошни сокови
Концентрирани овошни сокови
Шеќер
Меласа
Етилалкохол (рафинада)
Пиварски слад
Природни вина
Вински дестилат
Јачмен
Пченка
Хмељ
Компир
Сливи за преработка
Јаболка за преработка
Друго свежо овошје за преработка
Грозје
Природна ракија

t
t
t
hi
t
t
t
t
t
hi
t
hi
hi
t
t
t
t
t
t
t
t
hi

013120217
013120298
013120305
013120416
013120615

ГРУПА 01312 - ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ
Амбалажно стакло
Јаглендиоксид
Лимонска киселина
Амбалажа од пластични маси
Шеќер

t
t
t
t
t

ГРАНКА 0132 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА
013200204
013200214
013200334
013200336
,013200416
013200500
013200501
013200583
013200584
013200608
013200611
013200613
013200616
013200617

Сурова креда
Камена сол за добиточна храна ,
Дикалциум фосфат
Карбамид (уреа), 46% N
Амбалажа од пластични маси
Натрон вреќи
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и непечатена
Брашно за добиточна храна
Трици
Крвно, коскено и месно брашно
Рибино брашно
Млеко во прав
Меласа
Сушени резанци

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
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ШИФРА
СИРОВИНЕ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Пченично брашно и брашно од други жита
Матичен овошен сок
Концентрирани овошни сокови
Замрзнат зеленчук
Млеко за преработка во млечни производи
Млеко во прав
Путер
Шеќер
Какао и производи од какаовец
Рафинирано и нерафинирано масло
Друг свеж зеленчук
Друго свежо овошје за преработка
Млеко (кравјо и овчо)

013050581
013050587
013050588
013050590
013050612
013050613
013050614
013050615
013050620
013050622
013050672
013050679
013050681

Петок, 12. декември 1986.
ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t
t
t
hi
t
t
t
t
t
t
t
hi

ГРУПА 01306 - ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕЌЕР
013060500
013060501
013060618
013060664

Натрон-вреќи
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и непечатена
Суров шеќер
Шеќерна репка

t
t
t
t

013070217
013070415
013070416
013070501
013070505
013070581
013070613
013070614
013070615
013070620
013070622
013070624
013070632

ГРУПА 01307 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ
Амбалажно стакло
Амбалажа од целофан
Амбалажа од пластични маси
Амбалажа од бранова лепенка, печетена и непечатена
Печатени производи и амбалажа од алуфолија
Пченично брашно и брашно од други жита
Млеко во прав
Путер
Шеќер
Какаовец и производи од какаовец
Рафинирано и нерафинирано масло
Маргарин и растителни масти
Скробен сируп

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРУПА 01308 - ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И МАСТИ
013080217
013080416
013080500
013080501
013080607
013080621
013080622
013080624
013080661
013080662
013080663
013080669
013080710

.

Амбалажно стакло
Амбалажа од пластични маси
Натрон-вреќи
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и непечатена
Животинска маст за јадење
Сурови масла
Рафинирано и нерафинирано масло
Маргарин и растителни масти
Сончоглед
Маслодајна репка
Соја
Други маслодајни култури
Пченкарни никулци
ГРУПА 01309 -

013090217
013090415
013090416
013090423
013090500
013090501
013090581

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ПРЕХРАНБЕНИ
ПРОИЗВОДИ (БЕЗ ДОБИТОЧНА ХРАНА)

Амбалажно стакло
Амбалажа од целофан
Амбалажа од пластични маси
Адитиви за прехрамбена индустрија
Натрон-вреќи
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и непечатена
Пченично брашно и брашно од други жита

t
t
t
t
t
t
t

Петок, 12. декември 1986.
ШИФРА
СИРОВИНЕ

013200625
013200630
013200638
013200639
013200656
013200658
013200659
013200673
013200674
013200712
013200713

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
НАЗИВ

СИРОВИНЕ

И

МАТЕРИЈАЛА

Сачма
Добиточен квасец
Витамински минерални и лековити смеси за добиток
Дехидрирано луцеркино брашно и пелети
Пченица
Јачмен
Пченка
Нуспроизводи од земјоделство
Други жита
Нуспроизводи од индустријата на скроб
Нуспроизводи од индустријата на алкохол и вриење

Број бб - Страна 2013
ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ГРАНКА 0133 - ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН
ГРУПА 01331 - ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН
013310666

Суров тутун

t

ГРУПА 01332 - ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН
013320415
013320487
013320501
013320505
013320506
013320640
013320641

Амбалажа од целофан
Хартија за цигари
Амбалажа од бранова лепенка, печатена и непечатена
Печатени производи и амбалажа од алуфолија
Филтри за цигари
Ферментиран тутун
Тутунска фолија

t
t
t
t
мил.парч.
t
t

ГРАНКА 0134 - ГРАФИЧКА ДЕЈНОСТ
013400410
013400413
013400426
013400427
013400479
013400480
013400481
013400482
013400486
013400488
013400490
013400493
013400496
013400544

Графички бои
Разредувачи
Графички филмови
Фото хартија
Рото хартија
Бездрвна печатарска хартија и хартија за пишување
Хартија за илустрации и списанија
Средно фина печатарска хартија и хартија за пишување
Обвивна и амбалажна хартија
Глазирана хартија
Специјални тенки хартии
Картон
Лепенка
Памучни ткаенини за специјални индустриски цели (книговрзно платно)

kg
t
илј.ш2
m2
t
t
t
t
t
t
t
t
t
m2

013500041
013500052
013500139
013500144
013500149
013500158
013500218
013500420
013500642
013500654
013500715
013500716

ГРАНКА 0135 - СОБИРАЊЕ И ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА
ИНДУСТРИСКИ ОТПАДОЦИ
Користено масло
Отпадоци од железо и челик
Отпадоци од бакар и легури од бакар
Отпадоци од олово и легури на олово
Отпадоци од цинк и легури на цинк
Отпадоци на алуминиум и легури на алуминиум
Стаклен крш
Отпадоци од пластика
Отпадоци од хартија
Други отпадоци, напред неспоменати
Отпадоци од текстилни материјали
Отпадоци од гума (стара автомобилска гума и др.)

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

013900090
013900095
013900164

ГРАНКА 0139 - ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ
Ладновалани ленти од сите димензии и квалитет
Патентирана жица
Злато и легури од злато

t
t
kg
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

ШИФРА

НАЗИВ СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛА

. СИРОВИНЕ
013900165
013900166
0139002*2
013900358
013900359
013900363
013900398
013900400
013900401
013900419
013900449
013900425
013900443
013900444
013900450
013900456
013900457
013900458
013900459
013900460

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
kg
kg

Рафинирано сребро
Легура од сребро
Одливки од сив лив
Полистирол нормален, модифициран и експандирачки
Полиетилен од низок и висок притисок
Поливинил-хлорид (РУС), емулзиран, суспензиран и блок
Непигментирани премачкувачи и фирнајси врз база на растителни масла
Пигментирани премачкувачи врз база на растителни масла
Непигментирани премачкувачи врз база на синтетски врзива
Други неспоменати производи од пластични маси
Режана граѓа од топола
Синтетички лепила
Режана граѓа од смрека, ела, бел и црн бор
Режана граѓа од други иглолисници
Режана граѓа од други меки широколисници
Слеп фурнир
Благороден фурнир
Необлагородени шперт-плочи
Необлагородени панел-плочи
Необлагородени лесонит-плочи

t
t
t
t
t
t
t
m3
t
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
илј.т 2

Ђуричић Алексе Блажо, Морача Саве Милутин;

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да
се
одликува
- за заслуги во зацврстувањето на пријателските односи и соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна
Република Југославија и Социјалистичка Република Бурманска Унија
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА

t

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

О Д Л И К У В А Њ А

СО ОРДЕН

Петок, 12. декември 1986.

ЗНАМЕ

СО

Edna Rose Marie Tun Myaing.
Бр. 64
25 јуни 1985 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић, е. р.
УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да
се
одликуваат:

Од СР Ц р н а

Гора

- за долгогодишна револуционерна работа и за извонредни заслуги во изградбата на социјалистичкото самоуправно општество како и за значаен придонес кон општиот развиток на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
СО ОРДЕН НА ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ
ТРУД
Ђурановић Велизара Веселин;
- за долгогодишна револуционерна работа, и за извонредни заслуги во научноистражувачката работа во областа на физиката и за значаен придонес за развојот и угледот на југословенската наука кај нас и во светот, за изградбата на социјалистичкото самоуправно општество и
за општитиот развиток на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија
Ивановић Миљана др Драгиша;
Од СР

Хрватска

- за долгогодишна револуционерна работа и за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Републиак Југославија, како и за значен придонес
за нејзината политика на мирот и пројателската соработка со другите држави
СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА
Цетинић Марина Марин.
Бр. 65
25 јуни 1985 година
Белград

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а
- за долгогодишна револуционерна работа и исклучителни заслуги во Народноослободителната борба како
и за значаен придонес во изградбата на Социјалистичка
•Федеративна Република Југославија

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић е. р.

Петок, 12. декември 1986.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
УКАЗ

П РЕТС Е ДАТЕЛ СТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да
се
одликува
- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Федерална Република Нигерија
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА
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Петра Здравко, Маловић Петар Габријел, Мандић-Коцх
Ото Зденка, Матешић Мије Фрањо, Поповић-Томљановић
Грго Милка, Станчин Томе Фрањо, Шајсер-Дворжаж Винка Ана, Штефанић Ивана Петар, Томас Ивана Иван, Топић Јуре Миљенко, Узелац Симе Никола, Загорац-Бартол
Петар Драгица, Шдерић Дује Драгомир, Жугај Станка
Фрањо;
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Богдановић Милоша Богдан, Харамбаша Мије Јосип,
Мартек Јосипа Иван, Трупец Мије пуро, Вранић Мате
Иван;

Јашеѕ Оиго 01иЃепи Ѕокоуа, извонреден и ополномоштен амбасадор на Федерална Република Нигерија во
Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

Бр. бб
27 јуни 1985 година
Белград

Араповић Марјана Здравко, Брлошовић Марије Роко, Буторац Ивана Иван, Џакула Дмитра Душан, Гојчета
Анте Иван, Хан Адолфа Мијо, Косановић Петре Никола,
Лончар Мартина Даница, Маковац-Дијак Павао Вјекослав, Мартиновић-Северец Јураја Јосипа, Матов Дане Анте, Повијач Ивана Иван, Прша Петра Иван, Турчинец Ђуре Стјепан, Сарач Стеве Лука, Војводић Милића Данило

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић е. р.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да
се
одликуваат:
Од СР

Хрватска

- за заслуги врз полето на јавната дејност со која се
придонесува кон општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Бјелобрк Ћерашина Дмитар, Цвитковић Николе
Илија, Делевић Милосава Илија, Донков Ивана Анте, Гарашић Андрије Стјепан, Јажић Ивана Бранко, Јурић-Јелинчић Јосипа Анка, Контошић Павла Мате, Крулић Јосипа Јосип, Ласан Мије Иван, Лукшић-Влашић Фрање
Славица, Мандић Анте Кајо, Матас Ђуре Иван, Мрша
Крсто Звонимир, Новосел Антун Фрањо, Перак Мате
Драго, Посавчић Стјепана Мато, Ралић Милића Милан,
Садик Ханзе Халил, Симунић Маријана Иван, Шоштарић
Људевита Вјекослав, Виданец Антона Бранко;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Бајчић Мато Јосип, Варила Ловре Златко Беширевић-Месић Хамдије Зухра, Брадић Петра Иво, Бутковић
Милана Милан, Цецић Марина Иво, Чулић-Папић Ренато
Вања, Дедић Луке Недиљко, Длака Анте Јозо, Думанић Јосипа Бранко, Дуванчић Филипа Илија, Еблинг Фрањо
Здравко, Ерлбецк-Радуловић Михајла Јелена, Фатур Јосипа Анђела, Фазлић Ибрахима Екрем, Фидушек Ерга Фрањо, Филип Николе Јосип, Фунчић Ивана Милка, ЃОгѕ! Николе Божена, Глешић Ивана Фрањо, Гложинић Изидора
Томо, Голенко Павао Јурај, Гвозденовић Стеве Велимир,
Иванчић Марка Звонимир, Иванек-Седер Балтазара Марија, Јаковчевић Мартина Тихомир, Јанић Јована Владо,
Јанковић Стјепана Фрањо, Јурић-Марковић Луке Вера, Јуриша Стјепана Владимир, Клешчић Рудолфа Борис, Котаранин-Кекуш Петра Љубица, Кукор Мате Јурај, КиП1 Винко Маријана, Кустец Милана Вељко, Лабаш Стјепана
Славко, Дабетић Петра Јосип, Лаганиц Антуна Антон, Лутавац-Пиљац Крсто Неда, Марић Илије Петар, Мазић Мехо Алија, Миклечић Марија Ладислав, Микулић-Кувачић
Анте Иванка, Милевчић Стјепана Анте, Могош-Хорват
Мате др Гроздана, Новаковић Милана Михајло, Обрад
Томе Јосип, Остојић Вицка Десанка, Остојић-Штокан Ђуре Зора, Овчарић Валента Стјепан, Палинић Јозо Иван,
Папић Јурја Злата, Паша-Шимон Мартина Марија, Павић
Илије Љубо, Пивац Петра Веселинко, Пралија Николе
Бранко, Радић Миле Симо, Радовић Новице Данило, Рељић Стојана Миливој, Риха Алојза Вилин, Ривосеки-Маркраб Цирила Вера, Родић Милоша Мирко, Савковић Косте Милутин, Симић Милана Бранко, Скобе Стјепана Драго, Станковић Стојана Милан, Струић Ивана Божена,
Свржњак Стјепана Феликс, Шаркези Стјепана Фрањо,
Шћепановић Ивана Анте, Шмуц Марија Јурај, Штрбевски-Грачанин Јосипа Марија, Швел Фрање Борис, Ткалчцец
Стјепана Фрањо, Бајагић-Черкозубов Татјана, Владило
Павле Иван, Вучко Јураја Драгутин, Вучко Мартина Јосип, Вуковић Милана Анте, Вуковић Радомира Бошко,
Жмегач Андрије Младен, Жнударшић Фрање Младен;

Цвитанић Мате Никица;
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Бокан Јово Петар, Борчић Марјана Ленко, Церовац
Стјепана Маријан, Деспинић Николе Бранко, Драгичевић
Марка Лука, Дробец-Марковић Михајила Живка, Гајина
Илије Ранко, Гајски Марка Данијел, Голуб Јураја Бланка,
Ќелава Миле Иван, Коновић Ивана Гаетано, Линарић

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во пол н е њ е т о на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ
Даничић Лазе Милан, Корда Аћима Живко;
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- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Берговец Леонарда др Мијо, Бертина Стјепана Јосип,
Брдар-Живбрет Антуна Ђурђа, Цигић Андрије Грго, Думбовић Антуна Стјепан, Ђурица Саве Никола, Фистрић
Стјепана Вјекослав, Јакуљ Фране Фабјан, Козулић Антуна
Златко, Михаљевичћ Фрање Антун, Острички Алберта
Бранко, Петерлин Фране Иван, Рабар Ивана Мате, Радојчић Стевана Јелка, Шарац Васе Бошко, Шупица-Кнезић
Милана Милка, Томасовић Саве Илија, Томић-Храстић
Драгутина Ангелина, Ускоковић Томе Миленко, Валле
Ивана Нино, Влачић Фране Јосип, Врховски Павла Милан, Вучковић Крстана Сава, Зорица Милоша Сава, Зундер Ернеста Александар;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Бадров Јосипа Анте, Беговић Вицка Влатко, Бралић
Ивана Берислав, Брњак-Мустапић Ивана Анђела, Буковац
Фрање Јосип, Бутерин Ивана Слободан, Церовски-Врбановић Стјепана Драгица, Циндори Блаж Владислав, Напета Карла Невен, Чех-Марголд Шгефана Штефица, Франкић Мирка Вера, Господарић Јосипа Божица, Хаић Милана Милан, Ивак-Шаврљан Рудолфа Љубица, Кочет-Лебан
Ивана Анђела, Кркић Винко Мато, Кунтарић Алојза Марија, Кузмановић Петра Габријел, Листеш Блаж Иван,
Марасовић Јела Дамир, Матонички-Херуц-Рукавец Рудолфа Бисерка, Милетић Миленка Милена, Милетић Анте
Винко, Мимица-Батарело Паве Тереза, Неф-Грбачић Мате
Катица, Низек Ивана Љубомир, Поткоњак Миле Јован,
Прпић Петра Владимир, Радановић Неђељка Анте, Регина Јосипа Милка, Срдар-Маковец Ивана Бисерка, Ступнишгк-Пребег Миховила Јелена, Сурјак-Мајерић Ивана
Бранка, Шипић-Галетовић Јосипа Божена, Топлак Јулија
Живко, Војновић Марка Бранко, Вравник-Рукавина Станка Иванка, Зеленика Станка Томислав.
Бр. 67
8 јули 1985 година
белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић, с. р.
УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјали устичка Федеративна Република Југославија одлучува да

Петок, 12. декември 1986.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Алексов Димитар Ацо, Андонов Панзов Трајче, Бошкова-Канарева Андра Васка, Ђаконовски Васил Драган,
Јакимовски Богдан Љубомир, Кирков Богдан Љубомир,
Костов Сотир Петар, Обедниковски Лазар Борис, П а н о в ски Соле Ивко, Поповски Коста Петар, Смилевски Дамев
Блаже, Стојковски Стојко Петар, Трајковски Димитар
Љубиша, Вишко Муарем Муарем;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Димитровски Андре Драги, Доневска-Тренчевска Борис Ђурђевка, Омерагић Смаил Џафер, Патчева-Топукова
Јаким Олга, Стефановски Божин Ацо;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Ацевски Симо Кирил, Андонов Димитар Методи,
Андреевски Димитрија Иван, Андреевски Мито Петре,
Апостолова Трифун Љупка, Бакревски Алексо Стојан, Белимачева Леонида Вера, Божинова-Костова Мирко Милка, Буневски Стојче Софроние, Чоревска-Цветковић Никола Ратка, Димовски Ванчо Петар, Донев Андон Димитар, Дракалески Јован Васил, Ђорђиевска Стеван Бранко,
Ђорђиевска Науме Максим, Ђорђиевски Бора Мојсо,
Едир Хасан Ибрахим Летафет, Геговски Ставре Вангел,
Герасимова Панче Милка, Христовски Ђорђи Илија, Јакимовски Симе Раде, Јакимов Харалампи Мијалче, Јосифовски Киро Јосиф, Конева-Андонова Костадин Слава,
Клашниновски Јован Коста, Клинкаров Стеван Петре,
Костадиновски Јован Митре, Костова-Дериева Тодор
Васка, Кузмановски Божина Арсо, Магловски Неделко
Славко, Маневски Санде Стојан, Маринковски Благоја
Цветко, Масески Ангел Димитар, Мисирлиевски Пандо
Јован, Наумовска-Мировска Иван Олга, Наумовски Ефтим Сотир, Падоревски Тодор Димитар, Павлоски Спасо
Миле, Пејовски Пејо Васил, Петревски Васил Веле, Поповска-Петковска Самоил Вида, Поповски Тодор Димитар, Поповски Тофе Никола, Ристевски Тале Борислав,
Ристевски М^тре Ђорђи, Сербиновски Пандил Круме, Симоновски Наум Трајан, Смилевски Лазар Никифор, Спасов Митев Душко, Стаматова-Филева Ангела Нада, Стаменков Крум Милачко, Стефановски Трајко Алексо, Стоилков Риза Станко, Шаћири Дурак Исен, Темелковски
Глигур Тодор, Трајковски Илија Петар, Узунов Ристо Томе;
- за особени заслуги во социјалистичката изградба наземјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Алитовски Џемаил Ђемал, Лозановски Злате Алексо,
Прокопенко Николе Вјекослав, Ристов Михајло Блажо,
Сековски Вангел Дамјан, Серафимовски Александар Миле, Шуплевска-Коробар Боро Светлана;

одликуваат:
Од с о ј у з н и т е

органи

- за особени заслуга и постигнати успеси во работата
од значењето за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Парадиновић Илије Владимир;
Од СР

Македонија

- за особени заслуга и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
ИЛЧОБСКИ Борис Илчо;

- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Ангелов Тодор Милорад, Ангелов Богасен Воислав,
Арсов Бојан Илија, Барабановски Ване Драган, Беличанец
Киро Симон, Ђурчиев Ристо Јосиф, Ћулнихал Исмаил Исмаил, Ефнушев Илија Александар, Грујовска Илија Јорданка, Христов Ное Драгомир, Иванов Тодор Зоран, Ивановски Глигор Спасо, Јордановски Божидар Зоран, Јованов Стоиле Цанко, Костадинов Санде Благој, Мировски
Тодор Иван, Мишев Јаким Никола, Печников Владимир
Митко, Петков Трајко Стеван, Петров Стојмир Русе, Поповска-Тодоровска Тома Славка, Серафимов Аврам Методија, Спасовски Богатин Коле, Спиридонов Илија Стојчо, Стаменовски Стоиле Милчо, Стојановски Ангеле Димитар, Трајков Тодор Димитар;

Петок, 12. декември 1986.
Од САП

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ

Косово

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Суља Шерифа Весељ;
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Илић Мирка Александар, Истрефи Мурсеља Имер,
Мирковић Димитрија Новак, Мусовић Алексе Радосав;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Јакопин Антона Антон
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Битићи Зећира Хисен, Бабић Раде Недељко, Дељковић Бејте Мехмет, Фазлију Халил Рамадан, Гаши Тафа
Ћерим, Глишовић Александар Данило, Костић Спасоје
Витомир, Крстић Крсте Трајан, Курти Селимана Бајрам,
Лазић Глигорија Љубиша, Лазовић Риста Ђорђте, Милетић Ратка Велисав, Миљић Бојка Сербослав, Мустафа Хасана Мехди, Османи Рама Бајрам, Османи Јахира Хазир,
Планић Михајла Сретен, Рошић Ђорђа Миодраг, Савић
Чедомира Мирослав, Стојановић Цвеје Момир, Шаћировић Авда Абдурахман, Влаховић Вујадина Милош, Зејнулаху Османа Рамиз, Зенели Реџепа Селим, Живић Александра Љубинко,
- за залагање и постигнати успеси во работата

Број бб - Страна 2013

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Аџић Трипка Радојица, Цаушевић Куја Видо, Добриловић Риста Вељко, Ђуровић Јусуфа Саид, Јанковић Ћурана Душан, Кокеза Грге Јаков, Крстовић Шима Антон, Милутиновић Андрије Саво, Радошевић Филипа Срећко;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Божиновић Марка Ивица, Крстовић-Велфел Егелберта Олга, Мазић Крста Миладин;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Дондић Марка Милун, Вучинић Велише Милутин,
Вуковић Недељка Јеврем, Жуловић Спасоја Петар;
- за Особени заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси
во подигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ
Аџић Димитрија Владимир;
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ
Додеровић Обрада Милинко;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Јокановић Душана Војин;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Балиа Фека Јашар, Ђемшити Рамадан Шаип, Ђуричић Јездимира Драгомир, Грајчевци Ферат Хамди, Хасани Брахим Суљ, Јовић Радована Зора, Мехоли Ризе
Ружди, Миленковић Исидора Бранислав, Мурати Пајазита Фазил, Муслиу Селима Бехрам, Радивојевић Љубомира Станимир, Секираћа Ређеп Фаик, Симоновић Николе
Ђорђе, Ука Дема Истреф.
Бр. 68
11 јули 1985 година
Белград

Од СР

Хрватска

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се
придонесува за општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Бобинац Павла Никола, Додош Милана Јован, Сучец
Павла Иван;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић, с. р.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Цвијић Стевана Јанко, Грегуринчић-Жилић Стјепана
Станислава, Јуић Стеве Ђуро, Рајшић Миле Радован;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

УКАЗ
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
, ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
да се
одликуваат:
О д С Р Црна

Гора

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Мартиновић Јована Божидар;

Маричић Ђуре Љубан, Пешкир Милоша Стојан;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Грбеша Ивана Јосип, Јанчић-Чаклец Ивана Марија,
Јасић Јована Милан, Колашинец Раме Рамиз, Комец Томе
Стјепан, Кукавица Ивана Драго, Милиновић Љубана Миливој, Млађеновић Мате Мијо, Перенчевић Станка Ранко,
Пречаница Кузмана Душан, Стргар Стјепана Јуре, Трешчец Мијо Фрањо;
- за заслуги во социјалистичката изградба нагземјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Бајловић Танасије Стево, Бркић Саве Никола, Дробњак Ђуре Јован, Кнежић Стјепана Милан, Кушан Вјекослава Вјекослав, Лончаревић Петра Милан, Лончаревић-Галоња Драгана Пава, Марић Адема Станко;
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- за залагање и постигнати успеси во работата

- за покажана храброст во спасување на човечки
животи

СО МЕДАЛ НА ТРУДбТ
Боксић-Вуковић Јуре Манда, Чорковић Василија Милан, Дрводелић Мате Јосип, Икановић-Ковачевић Станка
Милка, Кихалић Стјепана Милан, Кирин Томе Стјепан,
Кошутић Ивана Стјепан, Медвед Милана Нада, Пајић
Милоша Милош, Панежић Стјепана Иво, Рајлић Милоша
Перо, Ракарић Јосе Славко, Татаревић Ибрахима Касим,
Врбанац Стјепана Виктор, Вујаковић Јанка Милош;
Од СР

Петок, 12. декември 1986.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Словенија

- за заслуги на посето на јавната дејност со која се
придонесува за општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Презел* Франц Тоника;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Жнидаршич Мартин Ивица;
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Ахлин Ивана Марјан, Јурјевчич Јоже Јоже, Јурјевчич
Јожа Тоне, Краљ Тонета Татјана, Маринчич Франц Бранко, Марох Франц Франц, Поточник Јожеф Јанез, Слуга
Антон Јанез, Сребрнич Антона Антон, Турк-Божич Јожеф
Доротеја;
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Вранчич Винкота Богдан;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Грча Алојз Стане, Јанеж Марија Јоже;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Балох Франц Јанез, Цмагер Иван Макс, Цвар-Богатај
Винценца Теодора, Ферлинц Јулјана Адолф, Фурлан Јулија Антон, Гољевшчек-Ханжекович Ивана Ана, Ханц Емерик Емерик, Јамникар Иван Стане, Јанчар-Стржај Марија
Мартина, Киза Јово Симон, Клапш Јожефа Јожеф, Ковач
Томаж Карел, Ковач-Белингар Антон Розалија, Кремпл
Јакоб Макс, Кресе-Пачник Франц Злата, Крижан-Илјаш
Алојз Марија, Кухар-Земљич Метод Габриела, Кумер Јакоб Иван, Лашич Ивана Иван, Лешник Алојз Павел, Маркуш Стефан Звонко, Михелчич Јанеза Винко, Михелич
Мијо Штефан, Мохар Алојза Иван, Новак Леополд Славко, Огрич-Ержен Август Иванка, Павлин-Розман Аугустина Милена, Перлич Томислав Томислав, Пивец Франц
Станко, Планини Франц Франц, Плајбес Франца Јанез,
Поје Франца Франц, Поточник Франц Франц, Прах-Томше Антона Станка, Преволчич Франца Иван, Просенц-Млакар Андреја Вилма, Риглер Феликса Јанез, Родеш
Славица Петар, Ромих Макса Марјан, Росенфелд Павла
Роман, Север Франц Франц, Стернад Јоже Вили-Алојз,
Стопајник Карл Алфонз, Стрмоле Франца Јоже, Шкрабл
Франц Едвард, Шкуфца-Лаврич Иван Антонија, Шолар
Франц Станко, Штајнер Антон Боан, Штухец Антон Антон, Топлак Барбара Алојз, Врачко-Жижмонд Јоже Соња,
Зупанц Антона Звонко, Зел Франц Манфред, Жибрет-Кавзар Франц Соња;

СО'МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ
Божич Ђорђе Мирослав, Клањшек Михаела Михаел;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Ајдич Андреј Петар, Белина Штефан Милош, Берзелак Иван Јоже, Циленшек Виктор Драго, Градишник Алберта Алберт, Грошл Јакоба Јакоб, Груден Мирко Мирко,
Хвала Франца Флоријан, Јереб Јоже Антон, Кач Антон
Антон-Станислав, Матјашич Алојз Франц, Медвед Роберт
Роберт, Пелан-Магајна Јоже Људмила, Премзл Антон Антон, Санкович Франц Андреј, Сигулин Фердинанд Марјан, Српан Франца Јанез, Валантич Филипина Бењамин,
Биндер Петер Јожеф, Внук Винценц Андреј, Волпе Давид
Маријан, Зупанц Франц Антон, Жуст Франц Мирослав;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Циленшек-Кајтна Јернеј Берта, Гизеј Игнац Карел,
Хауер Јован Петар, Херци Франц Мирко, Кмет-Фабјан
Франц Зофија, Ковач-Равшељ Јанеза Марија, Кривец
Франц Људмила, Крумпак Франц Бранко, Молек Јуриј
Јоже, Полак-Наркас Франц Зофија, Поточник Мартин
Макс, Сашел Алојза Фердо, Томц-Крашевец Јакоба Ана,
Тучман Антона Славко, Туричник Симон Јоже, Урањек-Семприможник Франц Марија, Жагар Станислав Станко,
Жнидар Стјепана Фрањо;
- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана
СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
Фрбежар Антона Антон, Јанежич Антона Иван;
Од СР

Србија

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Андрић-Урошевић Богосава Радовинка, Ћировић
Миливоја Душан, Ђуровић Живомира Драгослав, Филиповић-Живановић Михаила Вера, Ивановић Василија Љубомир, Јоксимовић Мирка Вукомир, Јовановић Михаила
Слободан, Миливојевић Милоша Стеван, Момчиловић
Ђорђе Хранислав, Ранковић Живомира Слободан, Симић
Животе Радмило, Васовић Милоша Драгослав, Вуковић
Илије Драгомир;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Драшковић Малише Бранислав, Поповић Филипа
Добрило, Стојковић Ђорђа Петар, Тодоровић Ратка Живорад;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Аћимовић Стојана Радојко, Ачимовић Светомира Радосав, Алексијевић Живадинка Драгослав, Антић-Пауновић Милорада Марица, Арсенијевић Драгољуба Душан,
Арсенијевић Спасоја Радиша, Ћировић Миливоја Миодраг, Дамјановић Милијана Слободан, Драгићевић Драго
Ђурђе, Ђерић Велимира Живко, Филиповић Љубомира
Бранко, Филиповић Александра Ђорђе, Фирулесковић
Милана Радомир, Габоровић Ђорђа Драган, Тодић Сава
Светозар, Грујић Радисава Радомир, Илић Божидара Миодраг, Јевтовић Василије Рајко, Кљајић Луке Данило, Лазаревић Радисава Раденко, Лазаревић Богомира Живота,
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Лукић Петра Драгослав, Лукић Јосипа Живадин, Марић-Грковић Љубише Милинка, Марићевић Милована Предраг, Маринковић Симо Раде, Мијушковић Влајисава Средоје, Милинковић Радована Светислав, Милосављевић Јована Денко, Милошевић Мијаила Душан, Митић Панта
Златко, Митов Ангел Георги, Неговановић Милована Раденко, Ненадић Љубише Добрило, Николић Радована Томислав, Паповић Тодора Вељко, Перишић Миодрага Драган, Петровић-Новаковић Драгутина Светлана, Поповић
Стевана Благоје, Поповић Николе Владимир, Продановић
Милоша Нешо, Прокић Стојана Драгољуб, Првуловић
Косте Влада, Радисављевић Добривоја Радивоје, Ранковић
Радоја Милан, Рашковић Веселина Милентије, Рингер
Максима Станко, Ристић Станимира Мирослав, Стамено в и ћ Ратомира Радивоје, Станић Животе Милош, Станојевић Живка Радисав, Стојић Обрада Ђорђе, Стризовић
Вељка Душан, Трајковић Димитрија Бранко, Вићентијевић Благоја Станимир, Вранић-Радосављевић Слободана
Умка, Вукић Драгослава Светолик, Вуковић Вукашина Радивоје;
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кић Милана Драгутин, Лудошки Лазара Васа, Максимовић Лазе Јанко, Милић Александра Александар, Милутиновић Александра Миливој, Немет Антала Иштван, Попов-Герић Љубомира Мирослава, Сентин Радице Чедомир, Сич-Будаи Јожеф Јожеф, Шегрт Стевана Видак, Толмач Станимира Слободан, Вукас Марка Вукашин;
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Брајић Аћима Никола;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Ћосић Илије Пантелија, Филиповић Веселина Бори-

- за заслуга во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Бошњаковић Властимира Томислав, Ђорђевић Саве
Младомир, Јоксимовић Рафајла Мирослав, Јовановић
Самче Момчило, Јовановић Драгутина Слободан, Јовићевић Здравка Родољуб, Максимовић Душана Милутин, Маринковић Виктора Милош, Марковић Радојице Милун,
Митровић Миломира Ђорђе, Сперлић Радојице Чедомир,
Станић Владимира Бранко, Живковић-Обрадовић Милоша Ката;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Анђелковић Стојадина Станко, Боричић Милете Милан, Божиновић Душана Мика, Брајковић Животе Жељко,
Мирковић-Мутаповић Милана Станика, Димитријевић
Косте Љубинка, Ђорђевић Аврама Аврам, Ђорђевић Милутина Крунислав, Ђорђевић Светозара Милутин, Ђуричић Богомира Милан, Гавриловић Миодрага Милоје, Каравидић Милијана Милојко, Марковић Милутина Предраг, Милинковић Богдана Срећко, Миловановић Михаила
Миодраг, Николић Живка Мирољуб, Њагојевић Милана
Милен, Пајић-Прековић Радомира Љиљана, Пендић Тимотија Миодраг, Петровић Момира Милић, Петровић Андреја Павле, Поповић Милана Радиша, Рајић Живка Мирослав, Ракоњац Саве Милорад, Сириџански Марка Никола, Станковић Драгослава Милан, Живановић Петра Комнен;
Од САП

Војводина

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се
придонесува за општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Аћимов Чеде Дина, Боснић Миће Бранко, Цветка*
-Попов Милоша Даница, Цветковић Драгутина Славко,
Грозданов Маше Веселин, Јерковић Николе Васа, Мајдов
Тодије Обрад, Миланков Триве Рада, Мрдаљ Петра Ратко,
Половина Петра Никола, Попов Ивана Пера, Стојковић
Љубе Милош, Тошков Томе Никола, Вишекруна Марка
Љубо;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Барак Јожефа Јанош, Беслаћ Лазе Милан, Бикицки-Фодор Андраш Марија, Бугарин Милана Милан, Човић
Николе Богдан, Домазет Филипа Илија, Ђурчок Јана Јан,
Грубач-Јуришин Живе Гроздана, Јованов Светозара Ђура,
Кнежевић Милосава Милија, Лакић Миле Драгољуб,

воје;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Бановић Раде Бошко, Барабаш Алберта Алберт, Барањи Јожефа Елемер, Баша Ференца Мартон, Бећановић
Вељка Љубомир, Бодор Балинд Лајош, Боја-Банки Петер
Ержебет, Бркић Михаила Владимир, Чанак Миле Владимир, Чоти Ђурађ Михаљ, Чурчов Карло Јанош, Дворак
Михајла Михаљ, Епифанић Душана Жарко, Франета Марка Павле, Гајић Петра Ђура, Гергељ Јанош Јожа, Гладниов Александра Лазар, Голијанин Стевана Никола, Граховац Ђуре Радован, Грегуш Јожефа Јанош, Хорват Шандора Лајош, Инштиторис-Шијан Дмитра Милева, Јанчић
Милана Светозар, Јосин Јована Верица, Јовановић Јана
Јан, Јованов Милоша Ђока, Јовановић Божидара Иван,
Кевенску Самуела Јан, Кијановић Симеона Бранко, Концулов Стевана Миливој, Контић Ристе Милош, Крижан
Јаноша Имре, Крстонић Јове Милутин, Марку Ристе Јосиф, Миловановић Светомира Милован, Миљевић Бранка
Јоја, Нађ Антала Антал, Несторовић Анте Миле, Нинков-Тот Михајла Ирена, Остојин Раде Кајица, Рагач-Ловас
Ондреја Зузана, Пајор-Кариус Адама Јулиана, Пантелић
Љубинка Милан, Пауновић Радојка Милош, Пере Јожефа
Јанош, Петковић Петра Мирољуб, Пиварчић Јоце Љубомир, Половина Душана Јован, Попов-Пајић Лазара Верица, Пуја-Јорга Косте Јулијана, Радишић Николе Милан,
Ракић Јове Пантелија, Ракин-Савин Душана Јулијана, Рапаш Јожефа Јожеф, Ристић Владимира Воја, Сарваш Шандора Шандор, Себешан Јона Валери, Сељаков Милутина
Ђуро, Солдо Петра Божидар, Соломун Јована. Владо, Стојанов Милоша Иван, Тот-Фекете Иштвана Розалија, Тотан Викторије Павел, Трифунјагић Вита Марко, Вељковић
Ристе Стојче, Видаков Бошка Милан, Визи Андраша Агнеш, Врбацки Јана Павел, Вучковић Јована Светислав, Вулета Ристе Ђорђе, Зирамов Милана Милош, Зорић Тодора
Милан;
- за заслуга во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Антал Лајоша Јожеф, Ћирин Жарка Мирослав, Дјантар-Томић Станислава Емилија, Губи-Богнић Ђерђа Борбала, Ковачевић Божо Никола, Медаревић-Дилберовић
Станимира Јелена, Смиљанић-Маринковић Душана Видосава, Живковић Манојла Мирко;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Алмаши Имреа Имре, Бабић Тривуна Јово, Грујић
Бранке Драган, Ленђел Ференца Карољ, Липтак-Чањи Јан
Ана, Нађ-Балог Иштвана Етел ка, Нађ-Хајду Лајоша Магда, Раденковић Бранка Јелена, Рандзик Ференца Ласло,
Ранитовић Радивоја Никола, Шљука Јана Самуел, Супић-Шилобад Лазара Радмила, Терек Јожефа Јожеф, Томић-Ђурић Добривоја Павлија, Варо Јожефа Михаљ;
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- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана
СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
Аксин Чедомира Димитрије.

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
да се

Бр. 69
19 јули 1985 година
Белград

одликуваат:
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић, е. р.

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а
- за заслуги на полето ца јавната дејност со која се
придонесува за општиот напредок на земјата

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Билобрк Николе Славко, Ђукић Јове Станко, Хациосмановић Бекира Галиб, Иванковић Салке Мехо, Марковић
Спасоја Саво, Радић Марка Љубица;

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да
се

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

одликува

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА

- за особени заслуги во развивањето на културната
соработка и значајниот придонес во зацврстувањето на
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција
СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА ДО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Јеап Саѕѕоц, француски писател и почесен претседател на Друштвото за културна соработка Југославија Франција.
Бр. 71
15 јули 1985 година
Белград

Бјелобрк Маше Хамдија, Чубрило Симе Стево, Дмичић Симе Миле, Џомбић Које Душко, Јанковић Саве Бошко, Капетановић Адема Миралем, Клашња Гојка Јово,
Комненовић Ђуре Лука, Раић Фрање Франо, Самарџић
Алексе Димитрије, Страњак Рагиба Асим, Тодоровић Милоша Бошко, Вукашиновић Васе Чедомир, Жугић Варила
Вукола;
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић, е. р.

Пуцар Раде Свето;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
значајна за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
да се
одликува
- за заслуги во развивањето и унапредувањето на
стручната соработка помеѓу ортопедите на Југославија и
Франција и за придонесот во зацврстувањето на пријателските односи на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија и Република Франција.
СО ОРДЕН

НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН
с1г Р1егге Ѕ1а§пага, директор на клиниката Сеп1ге (1еѕ
Маѕѕиеѕ во Лондон.
Бр. 72
27 јули 1985 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић, е. р.

Брајловић Јусуфа Зијах, Ђерић Абдуселимана Ахмед,
Гаврановић Сулејмана Мухамед, Грујевић Милана Боривоје, Кољевић Ђорђа Светозар, Сенић Јозе Додо, Спаравало Јове др Јоко, Шакић Мухарема Шефик, Вуковић Јована
Веселин;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Андрић Јове Младен, Антић Мухамеда Мехмед, Бабић Алексе Саво, Бандука Спасоја Радослав, Баришић Јосипа Крешимир, Баришић Јозе Стјепан, Бастијанчић Ивице Јосип, Башкарада Анте Марко, Бечић Емина Мехмед,
Бегић Мирка Иван, Бјелица Млађена Миленко, Брекало
Јозе Илија, Будимир Адолфа Бранислав, Бундо Халила
Мустафа, Бутуровић-Бичакчић Мустафе Сабира, Циканковић Анте Драгутин, Црнкић Ахмета Асим, Ћеровић Николе Обрад, Ђутић Војислава Дојчин, Чаушевић Хамида
Хашим, Чоловић Раде Милорад, Чопељ Махмута Селим,
Давидовић Раде Стојан, Дервишевић Арифа Сулејман,
Дујмовић Ивана Цвитан, Џанановић Салке Ибро, Џеба
Мате Елизабета, Ефтимовски Лакија Предраг, Фејзић Мехо Асим, Хаџидедић-Локмић Сулејмана Хајра, Халимовић Смаила Ибрахим, Хасанбеговић-Мухић Мемиша Шефала, Хасељић Мехмеда Ибрахим, Хогановић Ибрахима
Есад, Хелић Салима Хајрудин, Холоубек-Јовановић Лазе
Вера, Хршум Ђуре Милош, Ивановић Петра Милован, Јохић Рагиба Адил, Јаковљевић Милана Драгутин, Јеленек-Булетић Рудолфа Фаника, Јетулаховић Даљанона Скендер, Јовичић Јове Даница, Јусуфбеговић Мехмеда Осман,
Капиџић Фадила Фехим, Карић Ахмеда Мухамед, Касадо-
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вић Здравка Вера, Катнић-Ћурчија Николе Љиљана,
Кнежевић-Јоксимовић Витомира Радмила, Копрђа Ибре
Заим, Коро Хашима Ахмед, Кошпић Јове Никола, Ковачевић Милана Лазо, Ковачевић Милана Љубо, Крамо Бећира Аземина, Крезић Мије Томислав, Кујунџић Саве Влајко, Кулић Зајке Абид, Кузмановић Ђоке Марко, Левић
Шеће Омер, Мандић Јовице Вукица, Марковић Ђорђо Чедомир, Мартиновић-Чубелић Славка Анчица, Мехремић
Ибре Алија, Мејданија Ибрахима Едхем, Мочевић Душана Нада, Мокрић Стеве Стојан, Муминовић Ибре Мунира,
Мушановић Сулејмана Мујо, Недић Јована Милан, Новаковић Милана Митар, Нухоџић Ахмета Асим, Нукић Ахмета Фуад, Њуховић Ибрахима Зијад, Остојић Мате Зорица, Пајић Душана Ненад, Пашић Муниба Џевад, Пашић
Назифа Фикрет, Пашић Мустафе Нијаз, Павловић Остоје
Спасоје, Пејић Јанка Жарко, Пељто Бећира Ејуб, Пеулић
Радована Милорад, Пољчић Косте Саво, Поштај Јожефа
Данило, Пожегија-Хајро Ешрефа Суада, Праштало Душана Васо, Приганица Хамдије Сеад, Правдић Мирка Винко,
Прекачин Јосипа Марко, Попадић-Морској Андреаса Јохана, Рачић Џафера Екрем, Радовић Лазара Чедо, Радуновић Радоша Драгомир, Садиковић Рамиза Мидхат, Савић
Крсте Милан, Секерез Томе Петарж, Силахић-Лекић
Марка Љубица, Смајић Хане Хусеин, Спахалић Суље Мухамед, Стјепановић Цвијетина Јово, Стојановић Уроша
Војислав, Шакић-Ивковић Бошка Рајка, Шкобић Ристе
Ратко, Штампар-Новицки Целестина Хеда, Тадић Гојка
Милош, Танкосић Драгана Борис, Томљановић Петра др
Дражена, Узуновић Вејсила Авдија, Вајрача Мехе Кемал,
Васиљ-Главина Андрије Дринка, Велибашић Мурата Фуад, Вретенар-МихаЈловић Бранка Миља, Вујадиновић-Козловић Димитрија Јосипа, Вујичић Данила Грујо, Зељковић Ахмета Ферида, Золота Авдије Бејдо;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Цвитешић Ивана Милан, Додиг Драге Перо, Џаферовић Хасана Хасан, Џиголи Назифа Бехџет, Газић Блажа
Антон, Ибрахимбеговић Ћамила Кемал, Јелић Мехе Изет,
Јунгић Саве Станислав, Јуран Јосипа Катица, Кремић
Хусније Мухарем, Максимовић Новака Горан, Матијевић
Мирка Јуре, Мусић Хасана Мујо, Ного Маринка Чедо, Обрадовић Бранка Недељко, Окановић Мехмеда Хасан, Саџак-Зељковић Мухетина Шерифа, Сардаревић Салке Мехмед, Суботић Драге Мирко, Бујић Љубомира Мирко;
- за залагање и постигнати успеси во работата
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Јована Милан, Шебић Душана Небојша, Шокчевић Маријана Стјепан, Шуман Данила Душан, Талић Ибрахима Хашим, Тамбур Васе Којо, Тешан Милинка Миланко, Трифуновић Ристе Владимир, Ушановић Суље Вехид, Ваљевчић Адема Авдија, Вејзагић Мухамеда Неџад, Врбица Милана Иван, Вујичић-Тешић Новака Милка, Вукадиновић
Маруше Живојин, Зрнић Манојла Рајко, Зрно Анте Бранимир, Зукић Беше Рамо, Жакула Сократа Бранко;
Од СР
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- за заслуги на полето на јавната дејност со која се
придонесува за општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Лах-Вилд Ивана Марија;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
%
ЅВЕЗДА
Фридрих Штефана Божо;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Чинч Франца Штефан, Гибичар Лудвика Геза, Грушковњак Штемана Штефан, Хорват Јожефа Павел, Кодела-Серец Франца Ана, Колоша-Капун Михаела Берта, Кумин Штемана Штефан, Ратај-Ципот Франца Елица, Синић Јанеза Август, Верен-Скрлец Франца Елизабета;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Братковић-ЧерњавиЋ Леополда Цецилија, Целец-Петријан Карела Аница, Гидер-Верен Јожефа Катарина,
Главица Фрање Валент, Гомбоши-Серец Матилда Ирена,
Хорват-Браншпергер ^Фридерика Фрида, Линсец-Ткауц
Рудолфа Терезија, Марич-Гранфол Јанеза Ангела, Рац-Отрин Јанеза Хелена, Ритоња-Лутхар Карела Марта, Рогач-Жадравец Алојза Ангела, Штефанец Јоже Марија,
Тратњек-Јеребиц Франца Верона;
- за заслуги и постигнати успеси во работата
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Абдихоџић Асима Исмет, Андрић Војислава Раде,
Бабић Јелисија Михајло, Бандовић Будимира Мира, Башић Смаје Етхем, Бербић Ибрахима Сеад, Бичо Мурадифа Авдо, Бијелић Милутина Радомир, Билић Ахмета
Есад, Бошњак-Куртовић Тахира Разија, Божић Ђуре Недо, Бркић Гојка Драго, Чајић Манојла Радомир, Чизмић
Фадила Реџеп, Чуле Мартина Ранка, Дејановић Мије Фердо, Девић Гавре Ненад, Ђонлагић-Шарић Сулејмана Весна, Езгета Илије Иво, Галић Уроша Никола, Главашевић
Миле Милорад, Халиковић Идриза Мирсад, Ханџар-Жанко Николе Мирослава, Хоџић Ханифе Хајрудин, Хол
Стјепана Борислав, Хомарац Сејдалије Мехо, Иљкић Маријана Петар, Измирлић Абдулаха Омер, Јевић Бранка
Душко, Јовановић Гојка Бранислав, Капелети Антона
Жељко, Караџа Смаје Мидхат, Колић Мехе Мехмед, Корић Тахира Исмет, Козица Хусније Рашко, Кудо Ибре
Ејуб, Кундо Смајила Изет, Маркотић Фрање др Анте, Међо Милоша Међо, Милетић Петра Шимун, Мулић Хусе
Мехмед, Намгалија-Дурић Ахмета Мурата, Омерхоџић
Ибрахима Зијад, Пашајлић-Цинцо Јове Олга, Пауновић
Милорада Миленко, Пећанац Славка Војислав, Перишић-Радовић Видоја Радојка, Петрић Боривоја Петар, Петричевић Гојка Урош, Пирић Смаила Рефик, Попов Саве Михајло, Рахимић Јусуфа Зијад, Сафић Хилмије Тахира, Симеунчевић-Лале Вида Милена, Симовић Николе Миодраг, Старчевић Мате Миле, Суљевић Сејфе Џемал, Суљевић Шећера Осман, Шабановић Мушана Смаил, Шћекић

Бедич-Марчич Штефана Марија, Бенцак-Бузети Јанеза Хелена, Берке-Черњавич Штефана Олга, Целец
Јожефа Штефан, Цер-Матјашец Франца Хелена, Донша-Пертоци Јожефа Емилија, Флисар-Гомбоц Јоже Кристина, Главач-Зелко Штефана Емилија, Ленгер-Кодила Јанеза Аница, Север Јанеза Јожеф, Вогринчич-Резар Лудвика
Ана, Врдољак-Панкер Лудвика Мајда, Вучкич-Куплен
Карела Ана.
Бр. 73
27 јули 1985 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковић, с.р.
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