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84. 

Врз основа на членот 92 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТСТАВ-
НИШТВАТА НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Член 1 -
Во Уредбава за условите за работењето на прет-

ставништвата на странски фирми во Југославија 
(„Службен лист на С Ф Р Ј б р . 3^/68 и 22/69) во чле-
нот 1 став 3 зборот: „само" и зборовите: „заради 
кои е основано", се бришат. 

Член 2 
По членот 1 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 1а 

На странска фирма може во. областа на стоков-
ниот промет да и се одобри основање претставни-
штво во Југославија и заради извоз на југословен-
ски производи, и тоа во следните случаи: 

1) ако го стори веројатно тоа дека ќе оствари 
соодветен обем на извоз на југословенски производи; 

2) ако воспоставила потрајни деловни односи на 
југословенскиот пазар со кои придонесува за зго-
лемувањето на југословенскиот извоз. 

Со решението со кое на странска фирма и се 
одобрува отворање претставништво во Југославија 
врз основа на точката 1 на ставот 1 од овој член ќе 
се определи и обемот на извозот на југословенски про-
изводи кој странската фирма треба да го оствари. 
При определувањето на обемот на извозот ќе се зе-
мат предвид сите решавачки околности. 

Како трајни деловни односи од точката 2 на 
ставот 1 на овој член, се подразбира вршењето на 
ра,боти на извоз и увоз најмалку пет години или по-
стоење на договор од членот 1 на оваа уредба.' 

Претставништвото на странската фирма од ста-
вот 1 на овој член е должно, најдоцна до 1 март 
наредната година, да му достави на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија годишен извеш-
тај "за својата работа во изминатата година, а осо-
бено за обемот на извозот во таа година. 

На странска фирма која има седиште во една 
од земјите во развој може да ќ се одобри основање 
на претставништво во Југославија и заради увоз 
во Југославија на производи со потекло од терито-
ријата на земјата во која има седиште. Како земји 
во развој се сметаат земјите кои како такви се сме-
таат во Организацијата на обединетите нации и во 
нејзините специјализирани агенции. 

Член 1б 
Претставништвото на странска фирма од чл. 1 

и 1а од оваа уредба може да презема претходни и 
подготвителни дејствија и да врши односни работи 

само со југословенски стопански организации што 
се регистрирани за вршењЅ надворешнотрговски 
промет." . 

,Член 3 
Во членот 2 точката 2 се менува и гласи: 
„2) за вршење надзор над градбата и за преглед 

на бродови, заради класификација од страна на 
странска фирма;". 

Член 4 
Во членот 5 ставот 2 се менува и глас,и: 
„Од полагање на износот од ставот 1 на овој 

член се' ослободува странска фирма која вложила 
средства во југословенска стопанска организација 
заради заедничко работење (чл. 66 до 74 од Законот 
за средствата на работните организации), странска 
фирма која склучила договор за производствена 
кооперација што во смисла на членот 17 етав 2 од. 
Законот за девизното работење се смета како дол-
горочна, странска фирма која врши надзор над 

в градбата и преглед на бродовите заради класифи-
кација (член 2 точка 2) и странска фирма на реч-
ниот сообраќај (член 2 ,точка 3)." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На износот на кауцијата од ставот 1 на овој 

член Народната банка на Југославија може да дава 
камата.". 

Член 5 
Во членот 8 став 1 по зборот: „фирма" се дода-

ваат зборовите: „и раководителот на претставни-
штвото". 

Член 6 
Во членот 14 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
,,,Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-

ја ќе донесе решение за престанок на' работата на 
претставништвото на странска фирма и ќе го из-
брише од својот посебен регистар,, ако претставни-
штвото во текот на две последователни години не 
го оствари обембт на извозот во смисла на членот 
1а став 2 од оваа уредба." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
Во ставот 5 зборовите: „ст. 1 и 2" се заменуваат 

со зборовите: „ст. 1 до 3". 

Член 7 
Во членот 16 се додава нова точка 1, која гласи: 
„1) ако постапи противно на одредбата на чле-

нот 16 од оваа уредба;". 
Досегашните точ. 1 до 4 стануваат точ. 2 до 5. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 44 

17 февруари 1971 година 
Белград ^ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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85. 

Врз обнова на членот 9 ст. 2 и 3 од Законот за 
обезбедување девизи на општествено-политичките 
заедници, установите општествените организации и 
граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПРВОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено -распоредување на 
девизите утврдени за потребите на федерацијата во 
првото тримесечје на 1971 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 60/70) во РарнореДот на девизите за 
првото^ тримесечје на 1971 година, кој е отпечатен 
кон оваа одлука и е нејзин составен -дел, редниот 
број 22 се менува и гласи: 

„22 Сојузен совет за координација на научните 
дејности 

нестоковни плаќања" 1,389.430 
стоковни плаќања . 5,637.600 7,027.030" 
Ред. брбј 45 се брише. 

^дд бр, 46 до 85 стануваат ред. бр. 45 до 84. 
2. Ова^ одлука илгегува во сила наредниот д^н 

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

Р. п. бр. 42 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мит ја Рибичнч, с. р. 

-ве. 
Врз основа на членот 20 став 1 и членот 38, во 

врска со членот 13 став 1 и со членот 16 од Законот 
за формирањето и општествената контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 
40/68, 11/69 и 15/70V Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А , 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИ-
ТЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА ПРО-

ИЗВОДИТЕ ОД КОЖА И ОД ГУМА 

1. Во Одлуката за начинот за формирање на 
цените и за пресметување на разликата во цените 
на текстилните производи и на производите од ко-
жа и од гума („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/71) 
во точката 1 став 1 во одредбата под 1 по заградата^ 
и запирката се додаваат зборовите: „како и предива 
од коноп, од вештачки и синтетички влакна и од 
филаменти,'4. 

Ставот 2 се брише. 
2. Точката 3 се менува и гласи: 
„3. Трговските и други работни организации што 

се занимаваат со промет на стоки на мало, не можат 
да ги зголемат затечените цени за производите од 
точката 1 на оваа одлука што ги имаат на залихи 
на 29 јануари 1971 година. 

При натамошното формирање на малопродавни-
те цени на тие производи односно при нови набавки 
на тие производи од различни извори и по различ-
ни цени и услови, работните организации од ставот 
1 на, оваа, точка ги формираат цените калкулативно 

според важечките прописи, со примена на затече-
ната маржа и со користење на соодветното конто 
ОД групата 29/' 

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

Р. п. бр. 43 
17 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

87. 

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ет. 1 
и 2 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во согла-
сност со Сојузниот совет за здравство и соци-
јална политика, сојузниот Секретар за стопанство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО, ЗЕЛЕН-
ЧУКОТ И ПЕЧУРКИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на овошјето, зе-

ленчукот и печурките и производите од овошје, зе-
» ленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 

27/64, 25/65 и 27/68) членот 3 Се брише. 

Член 2 
Во членот 5 став 2 точката 5 се менува и гласи: 
„5) податоци за бојосувањето на производот, ако 

производот е вештачки бојосан;". 
Точката 8L се менува и гласи: 
,̂8) основни состојки на производот според ква-

литетот и количината на тие состојки изразени во 
мерни единици или во проценти во однос на нето-
-количината Јна производот, ако е тоа за произво-
дот определено со овој правилник;". -

Точката 9 се брише. -
Во ставот 1 зборовите: „(на пример: „Бојосано 

со вештачка боја", ,-Конзервирано со сорбинска ки-
селина" и др.)'' се бришат. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Декларацијата не смее да содржи ознаки (на-

зив, слики, цртежи и сл.) кои би можеле да го до-
ведат во заблуда потрошувачот во поглед на по-
теклото и квалитетот на производот." 

Член 3 
Во членот 7 по ставот 1 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Декларацијата од ставот 1 на овој член мора 

да содржи и податоци за'бојосувањето и конзер-
вирањето, ако производот е бојосан односно ако на 
производот му е додаден конзерванс, како и датум 
на производството. 

Од декларираната нето-количина се дозволуваат 
отстапувања до минус 2% кај единици на пакување 
до 1 kg односно 1 литар, а кај поголеми единици 
на пакување до минус 10/о земајќи како просек нај-
малку 10 пакувања." 

Член 4 
Во членот 15 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: ^ ' ѕ 

„Овошјето нуго не ги исполнува условите од 
ставот 1 точ. 1Г 2, 3, 4 и 6 од овој член ќе се означи 
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како производ од понизок квалитет и ќе се продава 
на посебно продажно место, ло сразмерно пониска 
цена." 

Член 5 
Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи: 
„Јаболката од I квалитет можат да содржат до 

2r/» црвливи тодови, а краставоста на еден плод 
може да опфаќа вкупно најмногу до 1 cm«." 

Член в 
Во плотот 27 ставот 1 се менува и гласи: 
„Јаболката од II квалитет не мораат да бидат 

уедначени според формата и бојата, додека според 
големината мораат да бидат уедначена Пречникот 
на плодот на крупните сорти мора да изнесува нај-
малку 55 дон, а кај другите сорти — најмалку 
45 mm." 

а, Член 7 
Во членот 31 став 2 зборовите: „издолженоста 

на плодот не може да биде поголема од 2 cm," се 
бришат. 

Член 8 
. Во членот 32 ставот I се менува и гласи: 
„Крутите од II квалитет не мораат да бидат 

уедначен« Според бојата и формата, додека според 
големината мораат да бидат уедначена Пречникот 
на плодот на крупните сорти мора да изнесува нај-
малку 45 mm, а кај Другите сорти — најмалку 
35 mm. осчеч кај мошне раните сорти чиј пречник 
може да биде под 35 mm." 

Член 9 
Во членот 41 ставот 4 се брише. 
Досегашниот став 5 станува став 4. 

Член 10 
Во членот 46 ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 11 
Членот 47 се менува и гласи: 
„Кајсиите од II квалитет не мораат да бидат 

уедначени според формата и бојата, додека според 
големината мораат да бидат уедначени.- Пречникот 
на плодот на кајсиите од овој квалитет мора да 
изнесува најмалку 25 mm. 

Оштетувањата од болести, штетници (освен ка-
рантински^), град, мраз, средства за заштита на 
растенијата и од механички повреди можат да из-
несуваат вкупно најмногу до 1 cm« на еден плод и 
најмногу на 5% од-плодовите." 

Член 12 
Во членот 51 став 2 по зборот: „сорта" запир-

ката и текстот до крајот се бришат. 

Член 13 
Во членот 70 став 1 се додава нова реченица, 

хоја гласи: „Плодовите од овој квалитет мораат да 
имаат чашички и дршки." 

Член 14 
Во членот 95 ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 15 
Во членот 101 ставот 1 се менува и гласи: 
„Јатката од орев од II 1свалитет мора да биде 

сува, невжегната, без мувла, без делови од лушпа, 
без преграда и без други примеси. Во промет можат 
да се пуштаат цели и распрснати јатку со пречник 
под 16 mm, како и јатки во четвртото од различна 
големина." 

Член 16 
Во членот 109 ставот 2 се брише. 

Член 17 
Во членот 118 ставот 2 се брише. 

Член 18 
Во членот 119 став 2 зборовите: ,,5e/t двојни 

јатки" се заменуваат-со зборовите: ,,15Vt двојни 
јатки". 

Член 19 
Членот 181 се-менува и гласи: 
„Младиот компир од П квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 180 на овој правил« 
ник, со тоа што во единица пакување може да има 
до 2% земја и до механички оштетени кртоли." 

Член 20 
Во членот 309 точката 2 се4 менува и гласи: 
„2) да не е разварено и да ја задржало прво-

битната форма;". 
Точката 3 се менува и гласи: 
,,3) да содржи суви материи (мерено со рефрак-

тометар), и тоа најмалку: јаготки 5%; малинки, ка-
пинки и огрозд 6%; праски, кајсии, рибизли и бо-
ровинки 7%; јаболка, круши и дуњи 8%; цреши 
9%; вишни 10% сливи 12% и грозје 1 5 % . 

Член 21 
Во пленот 312 точката 3 се менува и гласи: 
„3) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина;". 

Член 22 
Во членот 315 став 2 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „освен кај џемови од праски, 
кајсии и јагодесто овошје кај кои се дозволува раз-
вареност на плодовите или на делови од плодовите 
во поголема мера,но така што оргатаолептички да 
може да се утврди дека овошјето не е лансирано." 

Член 23 ^ 
Во членот 318 точката 4 се менува и гласи: 
„4) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина;". 

Член 24 
Во членот 319 став 1 точката 3 се менува и гласи: 
,,З) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина;". 
Во точката 5 по зборот: „шуруп" запирката и 

текстот до крајот се бришат. 

Член 25 
Во членот 320 точка 4 зборот: ,-овошје" се заме-

нува со зборовите: ,,овошје односно 5% од јагодесто 
овошје". 

Член 26 
Во членот 323 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина;". 

-Член 27 
Во еленот 325 зборовите: „делови од" се заме-

нуваат со зборот: „сечени". 

Член 28 
Во членот 326 став 1 точката 2 се менува и гласи; 
„2) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина;". 
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Член 29 
Во членот 327 точката 1 се менува к гласи: 
„1) плодовите односно^ деловите на плодови да 

Земаат компетенција која му одговара на видот на 
овошјето, да не се разварени, а, миризба, вкус и 
боја својствени за овошјето од кое е произведен 
компотот;". 

Во точката 2 на крајот се додаваат зборовите: 
^до опалесцентен и да ги пфсрива плодовите однос-
но деловите од плодовите". 

Точката 3 се менува и гласи: 
3) да содржи најмалку 18% сува материја (ме-

рено со рефрактометар);". 
Ф 

Член 30 
Пленот 328 се менува и гласи: 
„Овошно желе е производ со телињана струк-

тура добиен со изварување на непревриен овошен 
сок со додаток на шеќер." 

Член 31 
Во членот 330 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) асќорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

иди млечна киселина;". 
Во точката 3 на крајот точката се заменува со 

точка и запирка и по тоа се додава нова точка 4, 
која гласи: 

„4) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 
најмногу 30% сува материја шеќер да може да се 
замени со соодветна количина сува материја скро-
бен шуруп;". 

Член 32 
Во членот 331 точката 2 се менува и гласи: 
„2) да има поцврста над помека — пивтиеста 

компетенција;". 

Член 33 
Во членот 333 зборот: „производ" се заменува со 

зборовите: „производ од цврста конзистенција". 

Член 34 
Во членот 334 точката 4 се менува и гласи: 
„4) аекорб^нска„ лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина." ^ 

Член 35 
Во членот 335 точката 4 се менува и гласи: 
„4) да содржи најмалку 67% сува материја (ме-

рено со рефрактометар), со тоа што од тоа најмалку 
4% сува материја мора да произлегува од овошје, 
цако и сувата материја да содржи најмалку 60% 
шеќер —' сметано како вкупен инверт;". 

Член 36 
Во членот 339 став 1 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „со раствор на декстроза или со 
раствор на скробен шуруп". 

Член 37 
Во членот 342 став 1 зборот: „физикална" се 

заменува со зборот: '„физичка" 
Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 38 
Во членот 343 став 1 точка 3 по зборовите: 

„скробен шуруп'' на двете места се додаваат зборо-
вите: „и декстроза". 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина;". 

Член 
Во членот 334 зборот: „физикална" ее заменува 

со зборот: „физичка". 

Член 40 
Во членот 347 ставот 2 се менува и гласи: 
„Од вкупната сува магерија на сокот (мерено 

со рефрактометар) мора да произлегува од овошје, 
и тоа: кај сокот од кајсии и праски — најмалку 
35%, а кај другите сокови - најмалку 40% сува ма-
терија." 

Член 41 
Во членот 348 по зборот: ,заложат" запирката 

м текстот до крајот се бришат. 

Член 42 
Во членот 356 точка 2 по зборовите: „скробен 

шуруп" на двете места се додаваат зборовите: „или 
декстроза". 

Точката 3 се менува и гласи: 
„3) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина.". 
' 

Член 43 
Во членот 357 точката 5 се менува и гласи: 
„5) да содржи најмалку 65% сува материја (ме-

рено со рефрактометар), со тоа што од тоа најмалку 
в% сува батерија да мораат да произлегуваат од 
овошје, односно најмалку 3% од јагодесто овошје, 
како и сувата материја да содржи најмалку МЃк 
шеќер — сметано како вкупен инверт;". 

Член 44 
Во членот 360 точката 1 се менува и гласи: 
„1) аскорбинска, винска, лимонска, јаболкова 

или млечна киселина;". 
Во точката 2 по; зборовите: „скробен шуруп" на 

двете места се додаваат зборовите: „или декстроза". 

Член 45 
Во членот 361 точката 1 се менува и гласи: 
„1) да има природна боја типична за соодвет-

ниот вид овошна напивка« а вкус и миризба свој-
ствени за овошјето од кое е произведена,". 

Член 46 
Во членот 392 став I точ. 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
„2) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина; 
3) оцетна, киселина;". 
По новата точка 3 се додава нова точка 4, која 

гласи: 
„4) калиум сорбат или сорбинска киселина, и 

тоа само кај пастеризирани производи.". 

Член 47 
Во членот 393 став 1 точ. 2, 3 и 4 се менуваат и 

гласат: 
„2) да не содржи нејастиви делови од плодови, 

освен кај боранија каде што се дозволува присуство 
на мешунки со развиени зрна и со конци до 5% во 
однос на тежината на оценетите плодови; 

3) налив"от да е бистер до опалесцентен,, а кај 
покрупните класи на грашок до слабо матен и во 
конзерваца да го има во количина потребна плодо-
вите да се прекријат; 

4) наливот на готовиот производ да не содржи 
повеќе од 2% додадена кујнска сол, 1,5% киселина 
1 сметано како оцетна киселина и 2% додаден 
шеќер;". 
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По точката 4 се додава нова точка 5, која 
,ул ари: 

„5) налевот на пастеризираните производи да не 
додржи повеќе од 0,1% сорбинска киселина односно 
соодветни количини калиум сорбат." 

Член 48 
,Во членот 398 на крајот се додаваат зборовите: 

„или до 0,1% натриум бензоат"., 

Член 49 
Во членот 399 точка 3 по процентот: „3%" се 

додава зборот: „додадена". 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Конзервиран рен може да содржи до 0,03% 

ЅОг." 

Член 50 
Во членот 406 точката 4 се менува и гласи: 
„4) аскорбинска, лимонска, винска, јаболкова 

или млечна киселина." 

Член 51 
Во членот 413 процентот: „0,1%" на двете места 

се заменува со процентот: „0,15%". 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Присуство на конзерванс е дозволено во про-

изводи конфекционирани од троен концентрат на 
црвени домати, и тоа во количина која произлегува 
од употребената количина на конзерванс при про-
изводството на овој концентрат." 

Член 52 
Во членот 414 став 1 точка 2 процентот: „20%" 

се заменува со процентот: „28%". 
Во точката 3 точката се заменува со точка и 

запирка и по тоа се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) повеќекатен концентрат на црвени домаЛс 

оо над 50% сува материја." 
Член 53 

Во членот 415 точка 5 по процентот: ,ДО%" се 
додава зборот: „додадена". 

Во точката 8 точката се заменува со точка и 
запирка и по тоа се додава нова точка 9, која гласи: 

„9) да не содржи поведе од 50% позитивни по-
лиња мувла (според Howard).". 

Член 54 
Во членот 417 точката 3 се менува и гласи: 
,,З) да нема миризба и вкус на пресушен (заго-

рен) зеленчук ниту друга туѓа миризба и вкус, 
како и да нема несвојствени дамки;". 

Во точката 6 процентот: „13%" се заменува со 
процентот: „12%". 

Член 55 
Во членот 419 зборот: „зрели" се заменува со 

зборовите: „зрели и здрави". 
Член 56 

Чл. 421, 422, 423, 424, 425 и 426 се менуваат и 
гласат: 

„Член 421 
Мелената зачинета пиперка може да се пушта 

во промет како: 
1) деликатес блага и деликатес лута; ! 
2) благородна блага и благородна лута; 
3) полублага; 
4) црвена лута; 

5) бледоцрвена лута. 

Член 422 
Деликатес благата пиперка што се пушта во 

промет, покрај условите од членот 420 на овој пра-
вилник, мора да ги исполнува и следните- услови: 

1) да не содржи дапови од рачки; 
2) да не содржи повеќе од 11% вода; 
3) да не содржи повеќе од 6,5% пепел и повеќе 

од 0,25% песок во однос на сувата материја; 
4) да содржи 12% до 14% сурово масло (етерски 

екстрат); 
t 5) да не содржи капсаицин; 

6) во 1 kg. производ да содржи најмалку 3,5 
грама капсантин (боја). 

Деликатес лутата пиперка мора да Ги испол-
нува условите од ставот 1 на овој член, со тоа што 
мора да содржи до 0,02% капсаицин. 

Член 423 
Благородната блага пиперка што се пушта "во 

промет, покрај условите од членот 420 ria овој пра-
вилник, мора да ги исполнува и следните услови^ 

1) да не содржи делови од рачки кои можат 
да се видат со голо око; 

2) да не содржи повеќе од 11% вода; 
3) да rte содржи повеќе од 7% пепел и повеќе 

од а,4% песок во однос на сувата материја; 
4) да содржи 13% до 15% сурово масло (езер-

ски екстрат); 
5) да не содржи капсаицин; 
6) во 1 кг производ да содржи најмалку 3 грама 

капсантин (боја). 
Благородната лута пиперка мора да ги испол-

нува условите од ставот 1 на овој член, со тоа што 
мора да содржи од 0,02 до 0,07% капсаицин. 

Член 424 
По л уб л агата пиперка што се пушта во промет, 

покрај условите од членот 420 на овој правилник, 
мора да ги исполнува и следните услови: 

1) да не содржи делови од рачки кои можат да 
се видат со голо око; 

2) "да не содржи повеќе од 11% вода; 
3) да не содржи повеќе од 7,5% пепел и повеќе 

од 0,55% песок во однос на сувата материја; 
4) да содржи 14% до 16% сурово масло (етер-

ски екстрат); 
5) да содржи капсацин од 0,03 до 0,05%; 
6) во 1 kg производ да содржи најмалку 2,5 

грама капоантин (боја). 

Член 425 
Црвената лута пиперка што се пушта во промет, 

покрај условите од членот 420 на овој правилник, 
мора да ги исполнува и следните "услови: 

1) да не содржи повеќе од 11% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% пепел и повеќе 

од 0,7% песок во однос на сувата материја; 
3) да содржи 10% до 15% сурово масло 

- (етерски естракт); 
4) да содржи од 0,05% до 0,07% капсаицин; 
5) во 1 kg производ да содржи најмалку 2 гра-

ма капсантин (боја). 

Член 426 
Бледоцрвената лута пиперка што се пушта во 

промет, покрај условите од членот 420 на овој пра-
вилник, мора да ги исполнува и следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 11% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8,5% пепел и повеќе 

од 0,85% песок во однос на сувата материја; 
3) да содржи најмалку 9% сурово масло (етер-

ски, екстракт); 
4) да содржи најмалку 0,07% капсаицин; 
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5) во 1 kg производ да содржи најмалку 1,8 
грама капсантин (боја). 

Член 57 
Во членот 427 став 2 зборот: „пропушта" се за-

менува со зборовите: „пропушта светлина,". 
По ставот З^се додава нов став '4, кој гласи: 
„За производство на мелена зачинска пиперка 

можат да се употребат само сурови и сушени пло-
дови од индустриска пиперка." 

Член 58 
Во членот 436 точката 2 се менува и гласи: 
„2) течниот дел на производот да не содржи по-

веќе од 6% киселини изразени како оцетна кисе-
лина;". 

Член 59 
« Во членот 447 точката 2 се менува и гласи: 

„2) степенот на желирашето да е најмалку 100о 

според Tarr-Beaker (SAG-метода);". 
Во точката 4 точката се заменува со точка и 

запирка и по тоа се додаваат нови точ. 5 и 6, кои 
гласат: 

„5) да има. чистота најмалку 50%; 
6) степенот на естерификација да е најмалку 

70%.". 
Член 60 

На концентратот на црвени домати кој е про-
изведен пред влегувањето во сила на овој правил-
ник нема да се применува членот 415 точка 9 од 
Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчу-
кот и печурките и производите од овошје, зеленчук 
и печурки. 

Член 61 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 628/1 
4 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стоѕанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

88. 
Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за 

утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба. 
(„Службен листана СФРЈ4', бр. 18/64 и 47/65), сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ПЛОВИЛАТА ЗА 

ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

L ОПШТИ ОДРЕДБИ , 

Член 1 
Пловилото за внатрешна пловидба (во поната-

мошниот текст: пловилото) мора да ги има уредите 
и опремата пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

на. новите пловила и на пловилата во градба. 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

и на по,стојните пловила, ако со одредбите на овој 
правилник не е поинаку определено. 

Член 3 
Одделни изрази употребени во овој правилник 

ги имаат следните значења: 
1) товарен брод е пловило од челична иди дру-

га конструкција, освен дрвена, наменето за превоз 
на стоки, над 20 тона депласман, кое нема сопствен 
механички погонски уред; 

2) моторен товарен брод е брод наменет за пре-
воз на стоки, над 20 тона деплаеман, кој -има соп-
ствен механички погонски уред; 

3) дрварица е пловило од дрвена конструкција 
наменето за превоз на стоки; над 20 тона депласман, 
кое нема сопствен механички погонски уред; 

4) дереглија е пловило до 20 тона депласман, 
кое нема сопствен механички погонски уред; 

5) скеле (бродарица) е пловило со сопствен ме-
ханички погонски уред или без таков уред, кое вр-
ши служба на превезување преку пловен пат (пре-
воз на луѓе, на добиток, на возила и на други пред-
мети) ; 

6) пловечка направа е пловило кое има меха-г 
- нички уреди наменети за вршење посебни работи 

на пловниот пат или во пристаниште (багер, елева-
тор, дигалка, макари, пумпа итн), со сопствен ме-
ханички погонски уред или без таков уред; 

7) теглач е брод кој тегли други пловила; 
8) потискувач. е брод кој потискува други пло-

вила; 
9) товарен брод за потискување е товарен брод 

кој, по правило, плови во потискуван состав; 
10) моторен чамец е пловило до 20 тона деп л ас-

ман, кое има сопствен механички погонски уред; 
11) танкер е пловило наменето за превоз на теч-

ни горива, кое нема сопствен механички погонски 
- уред;' 

12) моторен танкер е пловило наменето за пре-
воз на течни горива, кое има сопствен механички 
погонска уред; 

13) ново пловило е пловило на кое кобилицата 
му е поставена по влегувањето во сила на овој пра-
вилник; 

9 14) пловило во градба е пловило на кое кобили-
цата му е поставена пред влегувањето во сила на 
овој правилник, но кое се уште се наоѓа во градба; 

15) танкер за потискување е танкер кој, по пра-
вило, плови во потискуван состав; 

16) брод е пловило над 20 тона депласман, кое 
nfaa сопствен механички погонски урЅд; 

17) патнички брод е брод за внатрешна пловид-
ба кој е овластен да превезува патници; 

18) хидрокрилно пловило е пловило кое има 
подводни крила и сопствен механички погонски 
уред. 

Како опрема, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат средствата, приборот и резервните де-
лови на опремата. Средствата на опремата можат да 
бидат во вид на подвижни или неподвижни уреди. 

Член 4 
Заради безбедност на пловидбата, а според сво-

јот вид, големината, намената и погонската построј-
ка, пловилата мораат да ги имаат следните уреди 
и опрема: 

1) за командување и кормиларење; 
2) за котвење; 
3) за приврзување; 
4) за теглење (влечење); 
5) за обезбедување од потопување и за спасу-

вање; 
6) за сигнализација и навигација; 
7) за спречување и гаснење пожар; 
8) за општа намен. 

Член 5 
Уредите и опремата, пропишани со овој правил-

ник, мораат да ги исполнуваат условите определени 
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со Техничките правила на Југословенскиот регистар 
на бродовите и со другите важечки прописи. 

Член в 
Уредите и опремата, пропишани со овој правил-

ник, мораат да вадат секогаш во исправна состојба 
и да се наоѓаат на пловилото за време на неговата 
експлоатација. 

Член 7 
« 

Не е способно за пловидба. пловилото кое ги 
нема уредите и опремата пропишани со овој пра-
вилник 

Отстапувања во поглед на, примената на оддел-
ните одредби од овој правилник можат да се вршат 
само во случаите и под условите што се определени 
со овој правилник. 

II. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА КОМАНДУВАЊЕ И 
КОРМИЛАРЕЊЕ 

Член 8 
Командните и кормиларските уреди мораат да 

им одговараат на видот, намената и силата на по-
гонската постројка на пловилото и мораат да да-
ваат полна сигурност во поглед безбедноста на пло-
вилото и пловидбата. 

Член 9 
Командното и кормиларското место мораат да 

бидат заштитени од влијание на звук и светлина, 
кои би можеле да ја попречуваат безбедната пло-
видба. 

Видикот од кормиларското место мора да биде 
слободен кон површината на водата во сите правци. 

Член 10 
Пловилото со сопствен погон до 20 тона деплас-

ман мора да има централизирана команда (непо-
средно ракување со кормилото и со моторот од едно 
место). 

Член 11 
Бродовите до 250 тона депласман,' кои немаат 

централизирана команда за управување со бродот, 
мораат да имаат бродски телеграф и уште еден соод-
ветен уред односно направа која обезбедува одржу-
вање врска помеѓу командиото место и машини рни-
цата (догласча цевка, телефон, интерфон, ѕвоно, 
сигнално светло и ели). 

Член 12 
Бродовите над 250 тона депласман, кои немаат 

централизира^ команда за управување со бродот, 
мораат да имаат два бродски телеграфа. 

Член 13 
Теглачот, моторниот товарен брод и моторниот 

танкер над 250 тона д еп л асман и секој потискува ч 
мораат да имаат интерфон со звучник кој може да 
дава звук во сите правци или довикуван или друго 
ефикасно акустично средство кое може да ја пре-
несува командата на самиот брод и надвор од него. 

Член 14 
' Секој патнички брод мора да има покажувач 

на наклонот, и тоа во кормиларницата^ а секој друг 
брод - само ако е тоа потребно со оглед на него-
виот стабилитет, што се проверува при утврдува-
њето на способноста на бродот, за пловидба. 

Член 15 
Секое пловило над 10 тона депласман мора да 

има еден довикуван. 

IH. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА КОТВЕЊЕ, ЗА ПРИ-
ВРЗУВАЊЕ И ЗА ТЕГЛЕЊЕ 

Член 16 
Пловилото над 10 тона депласман мора да ги 

има следните уреди за котвење: 
1) пропишан број котви од определена тежина; 
2) котвен вител, ако тежината на главната кот-

ва изнесува над 50 kg; 
3) котвени синџири или челични јажиња со 

пропишан пречник и должина. f 

Член 17 
Пловилото мора да има потребен број пропи-

шани јажиња, притегни витли, битви и бочни от-
вори (очи) за приврзување и врзување за брегот и 
за врзување за друго пловило, а зависно од својот 
вид и од големината на подрачјето во кое плови и 
од начинот на пловидбата. 

Член 18 
Пловилото мора како опрема за приврзување да 

има исфрлан со јаже долго 20 ш/б mm, и тоа: 
1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија, 

пловечка направа и скеле, кои имаат над 20 тона 
депласман — еден исфрлан; 

2) теглач, потискувач, моторен товарен брод, 
моторен танкер, моторен чамец и патнички брод, 
кои имаат до 100 тона депласман — еден исфрлан; 

3) пловилата од точката 2 на овој член кои 
имаат над 100 тона депласман — два исфрлача. 

Член 19 
Бродот кој тегли други пловила мора да има 

уред за теглење. 

Член 20 
На моторниот чамец или на теглачот чија сила 

на погонската постројка изнесува до 300 КЅ или на 
теглачот кој е исклучително наменет за работа во 
пристаниште (боксер), уредот за теглење може да се 
состои од кукачка за теглење која има уред за ис-
копчување од кормиларницата. 

Моторниот чамец кој влече пловила мора да има 
кукачка со механички уред за "исклучување на ја-
жето за теглење (влечних) од кормиларницата. 

Член 21 
Бродот кој тегли други пловила, освен тегладаг 

со кукачка за теглење, мора да има пропишано ја-
же — влечни«. 

IV. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД 
ПОТОПУВАЊЕ И ЗА СПАСУВАЊЕ 

1. Отвора за контрола на трупот на пловилото 

Член 22 
Подот на просториите за посадата и за патни-

ците, како и подот на складот, мора да има доволен 
број отвори со капци за да се овозможи ефикасна 
контрола на исправноста на трупот на пловипото и 
брзо спасување на пловилото во случај на навле-
гување на вода. 

2. Пумпи за спасување 

Член 23 
Бродот над 250 тона депласман мора да има 

пумпа за спасување, капацитет најмалку 25 m3/час. 
Пумпата за спасување мора да биде самосму-

кална. Пумпата мора да има приклучоци кои овоз-
можуваат црпење на водата од бродот на Кој е сме-
стена, како и од други пловила — во случај на 
спасување на даути пловила. 
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Смукалните црева на пумпата за спасување мо-
раат да бидат армирани, во вкупна должина 20 m 
и со пречник кој му одговара на капацитетот на 
пумпата и мораат на крајот на пумпата да имаат 
заштитна мрежа и сигурни споеви. Цревата мораат 
да стојат на обезбедено и лесно пристапно место, а 
во нивната близина мора да се наоѓа потребниот 
алат за монтажа. 

Пловилото над 10 тона депласман мора да ги 
има пропишаните средства за калиште односно ка-
лишни направи. 

На палубата на товорниот брод над 100 тона де-
пласман и на палубата на моторниот товарен брод 
над 50 тона депласман мораат да бидат предвидени 
соодветни отвори за сондирање на водата и отвори 
за спуштање на цревата на пумпата за спасување 
во товарниот простор. 

Ѕ. Прибор за спасување од потопување 

Член 24 
Пловилото мора да го има следниот прибор за 

обезбедување од потопување, и тоа: 
1) еден визир (сонда) — товарен брод над 100 то-

на депласиран и моторен товарен брод над 50 тона 
деплаеман; 

2) 10 затиначки винтови — пловило над 20 тона 
деиласман кое има корито од закована конструк-
ција; 

3) една црпка — дереглија, скеле и пловечка 
направа др 20 тона депласман, како и моторен ча-

мец; 
4) една черга за спасување — теглач, потиску-

вач, моторен товарен брод, моторен танкер и пат-
нички брод над 100 тона депласман. 

Чергата за спасување мора да биде од одобрен 
тип и опремена со конопи за приврзување, а нејзи-
ната широчина мора да ќ одговара на најголемата 
широчина на бродот зголемена на 3 ш; 

5) материјали во доволна количина за правење 
масни балови — пловило над 20 тона депласман, ос-
вен танкери и танкери за потискување. 

4. Средства и опрема за спасување 

Член 25 
На патничкиот брод мораат да се наоѓаат-дово-

лен број столови и други слични предмети, кои мо-
раат да бидат пригодени така што, по потреба, да 
можат да послужат како средство за спасување. 

За секој патник и член на посадата на патнич-
киот брод мора да има посебен појас или граднико-
ва спасување, а товарен брод и дрварица — уште 
и потребен број резервни појаси или градници за 
членовите на семејствата на крмарот и морнарите. 

Упатството за користење на средствата и опре-
мата за спасување треба да биде истакнато на вид-
но место на пловилото. 

V. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈА И 
НАВИГАЦИЈА , 

Член 26 
Пловилото мора да има сигнални оптички уреди 

и средства (светилки, балони, знамиња и др.), како 
и сигнални звучни направи, кои: овозможуваат да-
вање на оптичките и звучните сигнали определени 
со прописите за пловидбата. 

Потискувачот мора да има преносни сигнални 
уреди и опрема за потискуваниот состав. 

Член 27 
Покрај сигналните светилки потребни за врше-

ње на службата, пловилото мора да има и едно ре-
зервно бело болскаво светло за колвење. 

\ 

Член 2fc 
Водомер (лец) мораат да имаат, и тоа: 
1) еден вод омер: v 
— пловечка направа над 20 тона депласман; 
— други пловила над 10 до 50 тона депласмад 

освен товарен брод за потискување; 
2)'два водомера: 
— други пловила над 50 тона депласман, освен 

товарните бродови за потискување. 
За пловило до 250 тона депласман обележената 

должина на водомерот мора да Изнесува најмалку 
2,5 т , а за пловило над 250 тона депласман — нај-
малку 3,5 m. Водомерот мара да има разделници 
бојосани бело-црвено-црно. 

Член 29 
Секој брод мора да има рефлектор од соодветна 

конструкција и јачина, и тоа: 
1) брод до 100 тона депласман — еден рефлек-

тор; 
2) брод над 100 тона деплаоман — два рефлек-

тора. 
Член 30 

Брод што води бродски дневник мора да има 
саат, 

VI. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ГАСНЕЊЕ И СПРЕЧУ-
ВАЊЕ НА ПОЖАР 

1. Општа одредба 

Член 31 
Пловило опремено со вграден противпожарен 

систем мора на видно место да има упатство за не-
говото користење. 

2. Уре^и и опрема за гаснење на пожар 

Пумпи . v 

Член 32 ^ 
Брод над 100 тона депласман мора да има пумпа 

за гаснење на пожар. 
Калишна, циркулациона или друга пумпа на 

бродската служба може да се употреби како пумпа 
за гаснење на пожар, ако ги исполнува условите 
пропишани за пумпата за гаснење на пожар. 

Пумпа за течно гориво на смее да се употреби 
како пумпа за гаснење на пожар. 

Член 33 
. Бројот и распоредot» на хидрантите на пловило-

то мораат да бидат такви што гаснењето на пожа-
рот со вода да биде овозможено на секое место на 
пловилото. 

Хидрантите мораат да имаат вентили кои овоз-
можуваат симнување на пожарното црево и за 
време додека пумпата работи. 

Член 34 
Брод со погонско гориво со зана л ивост до 30оС 

мора во моторниот простор да има покривка за 
гаснење на пожар или слично средство, како и нат-
пис за забрана на пушењето. 

Пожарна станица 

Член 35 
Поларната станица мора да биде видно означе-

на со црвен^ боја и да има реден број. 
Цревото на пожарната станица мора да биде 

свиткано така што цвете негови спојници да се нао-
ѓаат од надворешната страна на свитканото црево. 

Цревата на пожарната станица (на пловилото) 
мораат да стојат во до л апчиња кои мораат да ги 
исполнуваат условите пропишани со југословенски-
те стандарди. 
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Апарати за гаснење НА пожар 

Член 36 
Апаратите за гаснење ножар (екстинктори) мо-

раат да бидат од одобрен тип за употреба на пло-
вила. Бројот, распоредот и видот на таквиот апарат 
се определуваат зависно од видот и големината на 
пловилото. 

За секој апарат за гаснење на пожар мора да 
постои упатство за неговата употреба и потврда со 
податоци за полнењето односно за прегледот изда-
дена од овластеното лице што го извршило полне-
њето односно прегледот. 

Член 37 
Апаратите за гаснење на ножар треба да сто-

јат на места на кои нема да бидат, изложени на деј-
ството на влага при температура која е под или над 
температурата препишана за односниот тип апа-
рати. 

Член 38 
Ако апаратите за гаснење »а пожар можат да 

се полнат на пловилото, пловилото мора да има ма-
терија за резервно штавење. Ве таков случај на 
пловилото мора едно лице да виде овластено да го 
полни апаратот за гаснење на пожар. 

Материјата за полнење на апаратот од ставот 1 
од овој член мора да стои на суво и лесно пристап-
но место на пловилото. 

Други средства за гаснење па пожар 

Член 39 
Брод со котли кои се завалуваат се течно гори-

во мора да има во секоја просторија за завалување 
одвоено во машинскиот простор сандак полн со пе-
сок или струганици импрегнирани со сода односно 
со друг одобрен материјал. 

Пловилото што превезува течно гориво мора да 
има уште два сандака од ставот 1 на овој член, на 
палубата, кај станбената просторија на предничниот 
дел и на криениот дел. 

Сандакот има капак на кој видно е означено 
дека содржи песок односно друг материјал за гас-
нење на пожар. Покрај сандакот мора да се наоѓа 
лопатче за расипување на односниот материјал. 

Зависно од силата на погонската постројка на 
бродот, зафатнината на сведокот мора да изнесува, 
и тоа: 

1) 50 dm3 - за брод до 200 КЅ; 
2) 100 dm3 - за брод над 200 до 500 КЅ; 
3) 200 dm3 - односно вкупната зафатнина на 

два. сандака 20(T dms - за брод над 500 КЅ. 
На ПЛОВИЛОТО што превезува течно гориво, ос-

вен танкер за потискување, зафатнината на санда-
кот мора да изнесува 50 dm3 на секои 10 m должина 
на пловилото. 

Товарен брод над 500 тона депласман мора да 
има еден сандак зафатнина 150 dm3 

Член 40 
Противпожарна секира мораат да имаат след-

ните пловила, и тоа: 
1) товарен брод. танкер и пловечка направа, кои 

имаат над 250 тона деплзсман, и тоа: 
— до 500 тона депласман — една секира, 
— над 500 тона депласман — две секири; 
2) теглач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер и патнички брод, кои имаат над 50 
тона дел л асман, и тоа: 

— до 300 тона деплакман — една секира, 
— над 300 тона депласман — две секири. 
Ведро за вода со коноп мораат да имаат след-

ните пловила, и тоа: 
1) товарен брод, танкер, дрва рида, скеле и пло-

вечка направа, кои имаат над 20 тона депласман,, 
и тоa: 

- - над 20 до 250 тона депласман— едно ведро, 
— над 250 тона депласман — две ведра; 
2) теглач, потиснуван, моторен товарен брод, мо-

торен танкер, дереглија, моторен чамец и патнички 
брод, кои имаат над 10 тона депласиран, и тоа: 

— над 10 до 100 тона деплаеман — едно ведод 
— над 100 тона депласман — две ведра. 

3. Превентивни мерки 

Член 41 
На пловилата што превезуваат лесно запаливи 

материи (залалиВост на 39 С) мораат да се наоѓаат 
соодветни заштитни средства против искрена на 
челичните јажиња и на другите челични предмети 
што се употребуваат на палубата и во складовите 
на тие материи^ 

Член 42 
Танчерот што превезува гориво со запаливост 

до 30" С мора да има обезбедени средства за ладам 
на палубата. 

Член 43 
Танкерот и моторниот танкер мораат да имаат 

табла со натпис за забрана на пушењето, истакната 
»а средината на палубата. Таблата е од соодветна 
големина и на неа на двете страни, на бела »одлета, 
е испишан со црвени букви, на еден ед јазицмтена 
народите на Југославија, а од странските јазици — 
најмалку на руски и француски јази«, натписот: 
„Забрането пушење". 

Ако со посебен пропис е предвидено пловилата 
од ставот 1 на овој член да носат знак за забрана 
на пушењето, таблата наменета за истакнување на 
натписот за забрана иа пушењето, наместо натпис, 
има знак определен со тој пропис. 

VII. ОПРЕМА ЗА ОПШТА НАМЕНА 

Член 44 
Пловилата мораат да ја имаат следната опрема, 

и тоа: 
1) дереглија, моторен чамец и скеле до 10 това 

депласман — едно весло, кривична и две завеани 
весла; 

21) сите пловила — една рачна светилка, со тоа 
што светилката за танкерите треба да бѕ̂ де сигур-
носна -(гаснопропуена). 

VIII. ПРЕГЛЕД НА УРЕДИТЕ И НА ОПРЕМАТА 

Член 45 
Согласно членот 5 од Законот за утврдување на 

способноста за пловидба, на поморските бродови и 
пловилата з^ внатрешна^ пловидба, органот односно 
организацијата овластена за преглед на пловилата 
може да одобри: 

1) пловилото, наместо 'со одделни пропишани 
уреди или делови на опрема, да биде опремено со 
други соодветни уреди односно делови на опрема, 
под услов со тоа сигурност на пловилото и на пло-
видбата да не биде намалена; 

2) пловилото да биде без одделни пропишани 
уреди или делови на опрема, под услов со тоа си-
гурноста на пловилото и на пловидбата да не биде 
намалена. 

Одобрение во смисла на ставот 1 точка 2 од овој 
член може да се даде: 

1) ако пловидбата се врши на таков начин што 
на пловилото да не му се потребни одделни пропи-
шани уреди или делови на опрема; ' 

2) ако пловилото наменето за пловидба во опре-
делени пошироки граници врши само локална пло-
видба, поради што на пловилото не му се потребни 
одделни пропишани уреди или не е погребно на 
пловилото постојано да се наоѓаат одделни пропи-
шани делови на опрема. 
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Член 46 ' 
Одобрението од членот 45 став 2 на овој пра-

ви пник може да биде образложено и да содржи осо-
бено податоци за тоа дека пловилото може да биде4 

опремено со други соодветни уреди или делови на 
опрема односно дека пловилото може да биде без 
одделни пропишани уреди или делови на опрема, 
како и во поглед на кои одредби од овој правилник 
и под кои услови зџ пловилото се дозволува таквото 
отстапување (член 45). Одобрението со тие податоци 
мора да биде запишано во Книгата на прегледот и 
на надзорот. 

Кога ќе престанат причините од членот 45 на 
овој правилник поради кои е одобрено пловилото 
да може да биде опремено чјо други соодветни уреди 
или делови на опрема односно дека не мора да има 
одделни пропишани уреди или делови на опрема, 
во поглед опременоста на пловилото со уреди и оп-
рема мораат да се применуваат оние одредби од 
овој правилник што се однесуваат на уредите и оп-
ремата кои односното пловило мора да ги има. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Уредите и опремата на пловилото кое на денот 

на влегувањето во сила на овој правилник било во 
пловидба, во распрема, во обнова, на преправка или 
на поправка, остануваат во употреба ако исправно-
стат обезбедува сигурност на пловилото и на пло-
видбата. 

Ако органот односно организацијата овластена^ 
за преглед на пловилото, при првиот преглед по 
влегувањето во сила на овој правилник утврди дека 
уредите и опремата на пловилото од ставот 1 на овој 

' член се во таква состојба што да не обезбедуваат 
сигурност на пловилото и на пловидбата ќе опреде-
ли рок за нивно доведување во состојба крја им од« 
товара на одредбите од овбј правилник. 

"Член 48 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за уреди-
те и опремата на пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист да СФРЈ", бр. 51/65). 

Член 49 -
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

односи« во Решението за определување пониски ца-
рински стопи зр стоките за кои е предвиден царин-
ски контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70 
и 22/70). ќе се применуваат следните царински стопи: 

Бр. 10-539/1 
8 јануари 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

80. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, Ј54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70 и 56/70), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија, сојузниот 
секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е х 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИТЕ ЦАРИН-
СКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 

БРОДОГРАДИЛИШТАТА 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за бродоградилиште, наместо ца« 
ринските стопи предвидени во Царинската тарифа 

Тарифен 
број - Наименување Царинска 

стопа 
1 2 3 

84.03/4 

84.11/2 

84.17/ls 

84.21/1 

Ацетиленски генератори 
Ех. 
Ацетиленски генератори капаци-
тет над 100 ш8/ћ 12 
Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на ки-
слород капацитет од 100 N.mVh и 
повеќе 12 
Компрессри 
Ех. 

Вијчени компресори капацитет 
над 1Ј0 N.m'/min. 12 

— Клипни компресори капацитет 
над 30 N. m3/mm. 12 
Други машини и уреди 
Ех. 
Уреди за сушење на бровски ли-
мови и бродски профили ^ 12 
Машини и апарати за исфрлање 
песок и пара и сл., за чистење ме-
тални предмети 
Ех. ^ 
Машини за исфрлање сачма за 
чистење бродски лимови и брод-
ски профили 12 
Други апарати за распрскување 
на течности, со пумпи, за разни 
цели 
Ех. 
Уреди' за бојосување на бродски 
лимови и бродски профили 12 
Дигалки и витли со потпирање 
Ех. 
Витли за извлекување бродов^ од 
вода на навоз и за спуштање бро-
дови од навоз во вода 12 
Други машини ,и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и слично 
Ех. 
— Машини за манипулација — 

подигање, пренесување и слага-
ње на бродски лимови и брод-
ски профили (ролганг транс-
портери со свртувачки маси, 
колокатори, каптиватори и сл.) 12 

— Уреди за транспорт и манипу-
лација на бродски лимови и 
бродски профили на линија за 
едностгано и двострано зава-
рување на бродски лимови и 
бродски профили 12 

— Работни платформи за изведу-
вање работи на бродски труп 12 

— Уреди за спуштање на бродови 
во вода и за извлекување бро-
дови од вода 12 

— Уреди за развозување бродови 
по навози , 12 

Преси со хидрауличен погон 
Ех. 
Преси со хидрауличен погон за о-
формување на бродски лимови и  
бродски профили 11 

84.21/3 

84.22/5в 

84.22/5Д 

84.45/16-2 
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12 

87.07/1 

84.45/1в-1 Други машини за свиткување, рам- 8 5 . 0 2 / 6 
нење и отсекување на лим 
Ех. 
Машини за свиткување, рамнење 
и отсекување на бродски лимови 

84.45/в-3 Други машини за. обработка на 
лрофилиран материјал 
Ех. 
Машини за обработка на бродски 85. Ј1/3 
профили 12 

84.45/2а-2 Стругови вертикални (карусел) 
Ех. 
Вертикални стругови за обработка 
на делови на бродски дизел-мо-
тоои јачина "над 7.000 КЅ пречник 8 5 
и височина на струењето над 
1500 mm Х1300 mm 12 

84.45/2а-5 Други стругови 
Ех. 
Стругови со уреди за внатрешна 
обработка на цилиндри, пречник 
над 550 mm височина и растоја-
ние на шилците над 700 mm X 
X 5000 mm 12' 

84.45/26-2 Дупчалки хоризонтални до 160 
mm пречник на вратилото 
Ех. ' + 
Дупчалки хоризонтални за обра-
ботка на делови на бродски дизел-
мотори, јачина над 7000 КЅ, преч-
ник на вратилото над 124 mm 12 

84.45/26-3 Дупчалки радијални 
Ех. 
Радиј алии столбни дупчалки за 
обработка на делови на бродски^ 
дизел-мотори, јачина над 7000 КЅ, 
пречник на дупчењето од 60 mm и 
повеќе 12 

84.45/26-4 Дупчалки координатни 
Ех. 
Дупчалки координата?! за обра-
ботка на делови на бродски ди-
зел-мотори, јачина над 7000 КЅ, 
пречник на работното вретено над 
120 mm 12 

8 4 . 4 5 / 2 Г Острила 
Ех 
— Универзални острила зажалат 

со можноста за ротација на то-
чилното вретениште околу „х" 
и „у" оска 12 

— Автоматски острила за спирал-
ни бургии 12 

84.45/2д-2 Глодала портални и со програмско 
управување 
Ех! 
Глодала портални за обработка на 
делови на бродски дизел-мотори, 
јачина над 7000 КЅ 12 

84.4б/2д-3 Глодала копирни, специјални и 
други 
Ех. 
Глодала, одвални за обработка на 
запчаници, пречник над 1000 mm, 
за бродски дизел-мотори, јачина 
над 7000 КЅ 12 

84.50/3 Апарати за автоматско сечење или 
за сечење со пренос од цртеж 
Ех. 
Апарати за автоматско сечење и 
за сечење со пренос од цртеж на 
бродски лимови 12 

84.53/3 Други машини — програмери 
Ех, 
Машини за програмирање на про-
изводството со уреди за оптичко 
или нумеричко управување ср про-
изводството во бродоградбата 12 

Други електромагнети 
Ех. 
Елекромагнети за наместување и 
држење на бродски лимови и 
бродски профили на л иии ја за ед-
нострано и двострано заварување 
на бродски лимови и на бродски 
профили во бродски секции 
Електрични машини и апарати за 
заварувања, лепење-и спојување 
Ех. 
Апарати за автоматско заварува-
ње на бродски лимови, на бродски 
профили и на бродски секции 
Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни и разводни уреди за уп-
равување со машини за манипу-
лација на бродски лимови и на 
бродски профили 
Комплетни возила со сопствен по-
гон 
Ех. 
— Возила-платформи, за пренос 

на бродски секции, широчина на 
платформата од 5 m и повеќе 

— Возила за развозување на бро-
дови по бродоградилиште 

12 

12 

12 

12 

12 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 3-1997 
12 февруари 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Столе, с. р. 

90. 

- Врз основа на точката '2 од Одлуката за мерки-
те и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи (,.Службен лису ,на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 
^ 30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, директорот на Сојузниот завод за цени из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВО-
ЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАН-

БЕНИ ПРОИЗВОД^ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 
35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 
11/69, 14/69, 18/69, 19/69 22/69, 23/69, 24/69, 31/69, 47/69, 
52/69, 55/69, 56/69, 11/70, 12/70, 15/70, 20/70,-27/70, 35/70, 
43/70, 46/70, 49/70, 53/70, 56/70, 1/71, 2/71, 3/71 и 8/71) 
во точката 1 во одредбата 118 на крајот точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 
две нови одредби, кои гласат: 
„119) 054-40-10 Домати, свежи 07.01/2 

во износ од 1,60 ди-
нари за 1 килограм; 

120) 054-50-20 Кромид 07.01/Зв 
во износ од 1,00 ди-
нар ,за 1 килограм." 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 17-178/1 
17 февруари 1971 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филиповиќ, с. -р. 

91. 

Врз основа на членбт 20 став 3 од Законот за 
пописот на населението и становите во 1971 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/70), генералниот, 
директор на Сојузниот завод за статистика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА ЗА ПО-
ТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОПИСОТ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И СТАНОВИТЕ ВО Ц71 ГОДИНА 

1. Сојузниот завод за статистика ја составува 
конечната пресметка на потрошокот на средствата 
за пописот на населението и становите во 1971 годи-
на врз основа на пресметковните извештаи што, во 
роковите определени со ова упатство, му ги доста-
вуваат републичките заводи за статисЈика, на след-
ните обрасци: 

1) ПСС-27 — Претходен пресметковен извештај 
за потрошокот на средствата во претходната.година; 

2) ПСС-29 — Претходен пресметковен извештај 
за трошоците на приготвувањето и извршувањето 
на пописот; 

3) ПСС-30 - Конечен пресметковен извештај за 
потрошените средства за Трошоците на пописот на 
населението и становите. 

/ Конечниот пресметковен извештај се составува 
врз основа на податоците од обрасците ПСС-27 и 
ПСС-29. 

2. Своите пресметковни извештаи републичките 
заводи за статистика ги составуваат врз основа на 
пресметковните извештаи што, во роковите опреде-
лени со ова упатство, им ги доставуваат покраин-
ските заводи за статистика односно општинските по-
писни комисии, на образецот ПСС-28 - Пресметко-л 
вен извештај на трошоците на приготвувањето и из-т 

вршувањето на пописот. 
3. Општинските пописни комисии ги составуваат 

пресметковните извештаи врз основа на податоците 
од обрасците, и тоа: 

1) ПСС-21 - Надоместок за службени патува-
ња преку патен налог; 

2) ПСС-21а - Рекапитулација на патните смет-
ки; 

3) ПСС-22 —Дневен надоместок преку платен 
список; 

4) ПСС-22а — Прилози кон платниот список; 
5) ПСС-23 — Паушални надоместоци преку 

списокот на паушалните надоместоци; 
6) ПСС-24 — Надоместок на попишувачите за 

работа преку платен список; 
7) ПСС-24а — Прилози кон платниот список; 
8) ПСС-25 — Надоместок на исплатените лич-

ни доходи на работните организации; 
9) ПСС-26 — Евиденција на другите трошоци 

од членот 14 на Законот за пописот на населението 
и становите во 1971 година. 

4. Претходните пресметковни извештаи на об-
разецот ПСС-27 ќе му ги достават републичките за-
води за статистика на Сојузниот завод за статисти-

ка до 1 март секоја година за изминатата бодина, 
претходните пресметковни извештаи на -образецот 
ПСС-29 — најдоцна до 31 октомври 1971 година, а 
конечните пресметковни извештаи на образецот 
ПСС-30 - најдоцна до 30 септември 1972 година. 

Пресметковните извештаи на образецот ПСС-28 
општинските пописни комисии односно покраински-
те заводи за статистика ќе им ги достават на репуб-
личките заводи за статистика до 30 јуни 1971 го-
дина. 

5. Исплатата на надоместоците на учесниците во 
пописот се врши по обрасците ПСС-21, ПСС-22, 
ПСС-23 и ПСС-24 (точка 3),-а на надоместоците на 
работните и други организации и на државните ор-
гани - по образецот ПСС-25. 

6. Обрасците од точ. 1 до 3 на ова упатство ги 
утврдува Сојузниот завод зд статистика и им ги 
доставува, со потребното упатство за нивната при-
мена, на сите органи на пописот. 

7. Откако ќе ги извршат сите исплати во врска 
со извршениот попис, општинските пописни коми-
сии ќе му ја предадат финансиската документација 
на општинското собрание на чија територија врше-
ле попис. 

Општинските собранија и покраинските и ре-
публичките заводи ,за статистика ќе ја чуваат фи-
нансиската документација за сите исплати на товар 
на средствата на пописот до роковите предвидени 
со Правилникот за книговодството и контниот план 
на органите на управата« („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/67). 

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

Бр. 122-7365/1 
17 . февруари 1971 година 

Белград 
Генерален директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахцм Латифи^, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

84. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за условите за работењето на прет- , 
ставнивдтвата на странски фирми во Ју-
гославија — — — — — — — — 185 

85. Одлука за измени на Одлуката за при-
времено распоредување на девизите утвр-
дени за потребите на федерацијата во 
првото тримесечје на 1971 година — — 186 

86. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за начинот за формирање на цените 
и за пресметување на разликата во цените 
на текстилните производи и на произво-

- дите од кожа и од гума — — — — — 186 
87. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за квалитетот на овошјето, 
зеленчукот и печурките и производите од 
овошје, зеленчук и печурки — — — - 186 

88. Правилник за уредите и опремата на пло-
вилата за внатрешна пловидба — — —' 190 

89. Решение за определување на пониските 
царински стопи за специфичната опрема 
за бродо^радилиштата — — — — — 194 

90. Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — - - — — — —, — 195 

91. Упатство за составување на пресметката 
за потрошокот на средствата за пописот 

. на населението и становите во 1971 година Ј96 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
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