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183. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
Се прогласува Законот за утврдување на изворите на 

средства за финансирање на сојузните стоковни резерви, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 26 април 1984 година. 

П бр. 353 
26 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпил>ак, е. р. 

3) средствата добиени со кредити; 
4) средствата добиени од примарната емисија; 
5) средствата од други извори .утврдени со акти на 

Собранието на СФРЈ. 

Член 3 
Средствата од надоместот што се остварува во цена-

та на дериватите на нафта за изградба на складови за со-
јузните стоковни резерви се насочуваат за финансирање на 
сојузните стоковни резерви. 

Средствата од основниот данок на промет на јужно 
овошје, освен на лимон, што и припаѓаат на федерацијата, 
се насочуваат во целост за финансирање на сојузните сто-
ковни резерви. 

Дел од средствата од основниот данок на промет на 
кафе што и припаѓа на федерацијата се насочуваат за фи-
нансирање на сојузните стоковни резерви. 

Средствата од ст. 1, 2 и 3 на овој член обврзниците ги 
уплатуваат на посебна сметка на федерацијата за финанси-
рање на сојузните стоковни резерви. 

Службата на општественото книговодство на секои 
десет дена собраните средства од сметката од став 4 на 
овој член ќе ги пренесува на жиро-сметката на Сојузната 
дирекција за стоковни резерви. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ 

Член 1 

Со овој закон се утврдуваат изворите на средства за 
формирање, обновување, користење и чување на сојузните 
стоковни резерви и за изградба и одржување на просторот 
за складирање на тие резерви. 

Член 2 
Сојузните стоковни резерви се финансираат од: 
1) средствата што се обезбедуваат во буџетот на феде-

рацијата за тие намени; 
2) средствата што федерацијата и ги даде на Дирек-

цијата за стоковни резерви на користење, без обврска за 
враќање, средствата што се издвоени од позитивните раз-
лики остварени во работењето со сојузните стоковни ре-
зерви, средствата за амортизација што и припаѓаат на Со-
јузната дирекција за стоковни резерви, средствата на по-
себниот резервен фонд што и припаѓаат на Сојузната ди-
рекција за стоковни резерви, средствата од ануитетите 
што и припаѓаат на Сојузната дирекција за стоковни ре-
зерви од кредитите дадени на организации на здружен 
труд за изградба на складишен простор и други средства 
што Дирекцијата ги користи без обврска за враќање; 

Член 4 

Средствата за формирање, обновување и користење 
на сојузните стоковни резерви, за изградба на складови за 
сојузните резерви и за опрема на тие складови се користат 
согласно со Законот за основите на системот на стоковни-
те резерви и за сојузните стоковни резерви. 

Член 5 
Средствата за финансирање на сојузните стоковни ре-

зерви за време на воена состојба или во случај на непос-
редна воена опасност се обезбедуваат во воениот буџет на 
федерацијата. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

184. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

РЕЗЕРВИТЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за средствата на резервите, што го усвои Собра-
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нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 26 април 1984 година. 

П бр. 359 
26 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиља«, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за средствата на резервите („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 62/77, 41/83 и 10/84) во член 7 став 4 
зборовите: „што го внесла во својот вкупен- приход" се за-
менуваат со зборовите: „што и припаѓа на основната ор-
ганизација". 

Во став 6 бројот: „4" се заменува со бројот: „5". 

Член 2 
Во член 10 став 2 во единаесеттиот ред по зборовите: 

„на тие средства" се додаваат запирка и зборовите: „за ин-
вестициони вложувања во производствени градежни објек-
ти и опрема чија употреба поради физичката дотраеност е 
забранета од надлежните републички односно покраински 
органи". 

Член 3 
Во член 11 став 2 во третиот ред, по зборовите: „за 

инвестиции" се додаваат зборовите: „и можат да се 
здружуваат", а на крајот на овој став точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „како и за вложување 
во производствени градежни објекти и опрема чија упот-
реба поради физичката дотраеност е забранета од страна 
на надлежните републички односно покраински органи". 

Член 4 

По член 20 се додаваат три нови члена кои гласат : 

„Член 20а 
Во 1984 година средствата на фондовите на заеднич-

ките резерви формирани за територијата на општествено-
-политичките заедници можат да се користат најмногу до 
износот што е користен во 1983 година, зголемен за 50% 
од процентуално™ зголемување на цените на мало во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во пери-
одот од 1 октомври 1983 година до последниот ден во пре-
тходното тримесечје на 1984 година во однос на истиот 
период претходната година, што ќе го утврди Сојузниот 
завод за статистика. 

Ако со закон на републиката односно со закон на ав-
тономната покраина се определени различни проценти на 
зголемување на одделните фондови на заедничките резер-
ви формирани на територијата на републиката односно на 
автономната покраини, мора да се обезбеди за територија-
та на републиката односно на автономната покраина тоа 
зголемување да не изнесува повеќе од износот што ќе се 
утврди во согласност со став 1 на овој член. 

Член 206 
Под користени средства, во смисла на член 20а од 

овој закон, се подразбираат исплатите од жиро-сметките 
на фондовите на заедничките резерви формирани за тери-

торијата на општествено-политичките заедници, освен по-
вратите на здружените средства на основните организа-
ции што здружиле средства. 

Член 20в 
Функционерот кој раководи со СОЈУЗНИОТ орган на уп-

равата надлежен за работи на финансиите, во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го 
пропише начинот на доставување до Службата на општес-
твеното книговодство на податоците за користените сред-
ства во согласност со член 206 од овој закон." 

Член 5 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

185. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 

1983 И 1984 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за земање определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 26 април 1984 година. 

П бр. 355 
26 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕ-
МАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО 

СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за земање определени стоковни кредити 

во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/83 и 35/83) во член I став 1 се менува и гла-
си: 

„Банките овластени за работи со странство (во ната-
мошниот текст: овластените банки) можат во 1983 и 1984 
година да земаат, од свое име и за своја сметка, стоковни 
кредити во странство што ги одобруваат или што за нив 
даваат гаранции агенциите на владите на странски 
држави и заеми што ги одобруваат меѓународните финан-
сиски организации: Меѓународната банка за обнова и раз-
вој, Европската инвестициона банка, ЕУРОФИМА и дру-
ги меѓународни финансиски организации, како и да купу-
ваат девизи од заемите што ги одобруваат меѓународните 
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финансиски организации заради остварување поголем 
прилив во конвертибилни девизи (во натамошниот теке т: 
стоковни кредити) и да даваат гаранции по тие кредити и 
заеми најмногу до износот утврден со сојузен закон, а пол 
условите и начинот што се пропишани со овој закон." 

Во став 2 точка 1 зборовите: „обезбедување на набав-
ката на основни суровини и репродукционен материјал не-
опходни за производство на стоки за извоз и за создава-
ње" се заменуваат со зборот^ „создавање". 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„Стоковните кредити земен:« според одредбите на 

овој закон можат да се користат за плаќање на увозот на 
суровини, репродукционен материјал и делови, заради 
производство на стоки за извоз или за давање услуги во 
извозот^ за плаќање на увозот на резервни делови и мате-
ријали потребни за одржување на опремата што се корис-
ти во производството на стоки за извоз или во давањето 
на услуги во извоз. 

Стоковните кредити од став 1 на овој член можат да 
се земаат под услов со нивното користење да се обезбеди 
зголемен прилив во конвертибилни девизи во однос ка 
вредноста на земениот стоковен кредит." 

Член 3 
Во член 3 по зборовите: „за извоз", се додаваат зборо-

вите: „односно во давањето на услуги", 

Член 4 
Во член 6 по зборот: „стоки" се додаваат запирка и 

зборовите: „односно услуги" а по зборот: „произведени" 
се додаваат-запирка и зборовите: „односно дадени". 

Член 5 
Во член 7 зборовите: „на суровини и репродукционен 

материјал" се бришат. 

Член 6 
Член 8 се менува и гласи: 
„Од девизниот прилив остварен во согласност со 

член 2 на овој закон организацијата на здружен труд, пред 
се, ги намирува своите обврски по земениот кредит во по-
глед на отплатата на кредитот, плаќањето на каматите и 
другите трошоци на кредитот. 

Од девизниот прилив што ќе остане по намирување-
то на обврските од став 1 на овој член, се издвојува и про-
дава дел од девизите по единствен процент утврден со ак-
тот за заедничката девизна политика, односно со друг акт 
на Собранието на СФРЈ за намените утврдени во член 696 
од Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство и за намените утврдени во чл. 2, 4 и 6 од Зако-
нот за плаќањата во конвертибилни девизи. 

Ако девизниот прилив, по намирувањето на обврски-
те од став 1 на овој член не е доволен, делот на девизи што 
недостига ќе го надомести од своите средства остварени 
по други основи организацијата на здружен труд што го 
зела кредитот." 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет донесува прописи со кои 

поблиску се одредуваат начинот и условите за земање и 
користење на стоковните кредити, роковите за отплата на 
кредитите, начинот на поднесувањето на барања и доку-
ментација за давање кредити, како и прописи за начинот и 
постапката на контролата што ќе ја вршат надлежните ца-

ринарници - дека по завршувањето на работата вредноста 
на извезените стоки и одговара на преземената обврска за 
извоз од договорот за кредит." 

Член 8 . 

Во член 10 став 1 зборовите: „суровините и репродук-
циониот материјал платени" се заменуваат со зборовите: 
„остварениот увоз во смисла на член 2 од овој закон пла-
тен". 

Член 9 
Член И се менува и гласи: 
кАко овластената банка кај која корисникот на сто-

ковниот кредит има девизна сметка не ја изврши обврска-
7 а спрема овластената банка - носител на обврската спре-
ма странство, Народната банка на Југославија ќе и ги за-
пре на таа банка сите плаќања спрема странство, освен 
плаќањата на фиксните и гарантираните обврски. 

Ако овластената банка - носител на обврската спре-
ма странство не ја изврши во рокот обврската спрема 
странство, Народната банка на Југославија ќе и ги запре 
на таа банка сите плаќања спрема странство, освен плаќа-
њата на фиксните и гарантираните обврски. 

< Истовремено* со запирањето бд став 1 односно од 
став 2 на овој член, Народната банка на Југославија ќе и 
го запре на овластената банка користењето на средствата 
од примарната емисија и ќе пристапи кон наплата на веќе 
искористените средства од примарната емисија во динар-
ски износ на неплатената обврска од став ! односно став 2 
на овој член, а ќе и го ограничи и обемот на пласманот, та-
ка што да не може да го зголеми над состојбата на денот 
кога е извршено запирањето на плаќањата од став 1 од-
носно од став 2 на овој член. 

Примената на мерките од ст. 1 до 3 на овој член траг 
се додека банката не ги изврши обврските од став 1 однос-
но од став 2 на овој член. 

Ако обврските од став 1 односно од став 2 на овој 
член не ги извршила здружена банка, мерките од став 1 од-
носно од став 2 на овој член ќе се применуваат и врз ос-
новните банки - членки на здружената банка на кои се од-
несуваат тие обврски.' 

Член 10 
Член 13 се менува и гласи: 
„Одредбите од чл. 7 и 8 на овој закон се применуваат 

и на другите стоковни кредити чијшто рок за враќање е ед-
на година или е подолг од една година, а што ќе се земат 
во 1984 година заради плаќање на увозот на суровини, 
репродукционен и друг материјал и делови заради произ-
водство на стоки за извоз или давање услуги во извозот, 
заради остварување на поголем прилив во конвертибилни 
девизи." 

Член 11 

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 

„Член 14а 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на работите 

на увозот на суровини, репродукционен материјал, опре-
ма и делови што се плаќаат од кредитите на меѓународни-
те финансиски организации, ако тие материјали домашни-
те производители односно изведувачи на работи ги корис-
тат во производството - ги вградуваат во производството 
на опрема по работите добиени на меѓународни лицита-
ции," 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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186. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за задолжување на Народната 
банка на Југославија во странство во 1984 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 26 април 1984. година. 

П. бр. 356 
26 април 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА 

Член I 
Заради одржување на ликвидноста на Југославија во 

плаќањата со странство во 1984 година и остварување на 
зголемен извоз на конвертибилното подрачје во соглас-
ност со Резолуцијата за општествено-економскиот развој 
и економската политика на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во 1984 година, Народната банка 
на Југославија може во 1984 година да зема кредити во 
странство со рок за враќање подолг од една година. 

Кредити од став 1 на овој член можат да се земаат до 
вкупниот обем утврден со одлука на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Кредитите од став 1 на овој член Народната банка на 
Југославија ги користи за намените од член 167а на Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство (во натамошниот текст: Законот), за обезбедување ос-
новни суровини, репродукциони материјали и за набавка 
на разервни делови за тековно одржување, како и за рефи-
нансирање на обврските што втасуваат во 1984 година, 
што се неопходни за создавање на услови за обезбедување 
на општата ликвидност во плаќањата со странство. 

Во вкупниот обем на кредитите од став 2 на овој член 
се содржани и износите на кредитите за кои Народната 
банка на Југославија дава гаранции и супергаранции. 

Член 2 
За кредитите од член 1 на овој закон Народната бан-

ка на Југославија ќе обезбеди, во поглед на каматите, 
должината на роковите до првата отплата на кредитите и 
другите трошоци, најповолни услови под кои се склучува-
ат договорите за тие кредити. 

Член 3 
Народната банка на Југославија може да им одобру-

ва привремени позајмици на банките овластени за работи 
со странство (во натамошниот текст: овластените банки) 

по нивно барање, согласно со одредбите од член 167а на 
Законот, од преостанатите средства на странските креди-
ти по обезбедувањето на девизи за девизните резерви и на 
девизи за намирување на своите фиксни и гарантирани об-
врски по странските кредити што ги зела и користела. 

Народната банка на Југославија ќе склучи договор 
со овластената банка, во кој ке се утврдат условите и начи-
нот на враќање на привремената позајмица што овласте-
ната банка е должна да ги исполни и документацијата што 
е должна да ја приложи кон барањето за одобрување на 
привремена позајмица. 

Член 4 
Ако не се исполнат обврските преземени со догово-

рот од член 3 став 2 на овој закон, Народната банка на Ју-
гославија ќе и ги запре на овластената банка - корисник 
на привремената позајмица сите плаќања спрема стран-
ство додека не ги исполни обврските спрема Народната 
банка на Југославија. 

Ако не се исполнат обврските преземени со догово-
рот од член 3 став 2 на овој закон. Народната банка на Ју-
гославија ќе и го запре на овластената банка - корисник 
на привремената позајмица натамошното користење на 
привремената позајмица и ќе бара веднаш да го врати из-
носот на дотогаш искоиристената привремена позајмица. 

Член 5 
Дел од кредитот од член 1 став 3 на овој закон, што 

Народната банка на Југославија го зела односно дала га-
ранција или супергаранција за плаќање на увозот на ос-
новни суровини и репродукциони материјали, како и на 
разервни делови за тековно одржување заради зголемува-
ње на извозот на конвертибилното подрачје, ќе се користи 
под условите и на начинот што се предвидени со посебен 
сојузен закон за определени стоковни кредити. 

Член 6 
Овластената банка е должна да го контролира намен-

ското користење на средствата на кредитите, а надлежни-
те органи - наменската употреба на суровитните и репро 
дукционите материјали набавени од тие средства и, врз 
основа на наодите на контролата, да преземаат потребни 
мерки. 

Ако овластената банка со својата контрола, односно 
врз основа на наодите на надлежните органи, утврди дека 
средствата на кредитот не се наменски користени, на орга-
низацијата на здружен труд ќе и го запре натамошното ко-
ристење на кредитот и веднаш ќе го наплати искористени-
от дел од кредитот. 

Член 7 

Ако овластената банка ги користи средствата од кре-
идтите спротивно на одредбите од овој закон и ако не ги 
врати во договорениот рок, Народната банка на Југосла-
вија на овластената банка веднаш ќе и го запре користење-
то на кредити од примарната емисија и давањето на нови 
кредити од примарната емисија, ќе бара наплата на веќе 
дадените кредити од примарната емисија и веднаш ќе го 
наплати искористениот дел од кредитите. 

Член 8 
Ако организацијата на здружен труд не го отплати 

странскиот кредит во рокот, овластената банка што ја из-
вршила обврската за плаќање спрема странство ќе и изда-
де налог на Службата на општественото книговодство од 
жиро-сметката и другите сметки на таа организација на 
здружен труд да и го пренесе износот на динарската про-
тиввредност на девизите на втасаната обврска по стран-
скиот кредит, кој бескаматне останува на сметката на ов-
ластената банка до извршувањето на таа обврска. 

Ако Народната банка на Југославија ја изврши втаса-
ната обврска на овластената банка по странскиот кредит, 
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на Службата на општественото книговодство ќе и издаде 
налог од жиро-сметката и другите сметки на овластената 
банка да и го пренесе на Народната банка на Југославија 
износот на динарската противвредност на девизите на 
втасаната обврска по странскиот кредит, кој бескаматне 
останува на сметката на Народната банка на Југославија 
до извршувањето на обврските за пренос на девизите. 

Член 9 
Ако овластената банка не ги извршува своите обвр-

ски по привремените позајмици од член 3 на овој закон 
подолго од 30 дена од денот кога е должна да ги изврши, 
Народната банка на Југославија ќе и го одземе овластува-
њето за вршење работи со странство и во рок од пет дена 
за тоа ќе ги извести странските кореспонденти на овласте-
ната банка. 

Член 10 
Со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап овластената банка: 
1) ако не го контролира наменското користење на 

средствата на кредитите (член 6 став 1); 
2) ако на организација на здружен труд не и го запре 

користењето на кредит или веднаш не и го наплати иско-
ристениот дел од наменски користениот кредит (член 6 
став 2); 

3) ако кредитите добиени од Народната банка на Ју-
гославија ги користи спротивно на одредбите од овој за-
кон; 

4) ако своите обврски по привремените позајмици не 
ги извршува уредно, во согласност со член 167а точка 3 од 
Законот и со член 3 став 2 од вој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за е ге 
лански престап и одговорното лице во овластената банка 
со парична казна од 20.000 до 50.000 динари. 

Член 11 
Со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација на здружен труд 
ако не обезбеди редовно отплатување на кредитите што ги 
користи според одредбите од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд со парична казна од 20.000 до 50.000 динари. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

187. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашис-
тичкото веќе на народното ослободување на Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор 
и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 18 ап-
рил 1984 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 18 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

I 
За претседател на Одборот за Наградата на Антифа-

шистичкото веќе на народното ослободување на Југосла-

вија се именува д-р Милјан Радовиќ, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-
те на Југославија и член на Одборот за Наградата на Ан-
тифашистичкото веќе на народното ослободување на Ју-
гославија. 

II 
Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на 

народното ослободување на Југославија го сочинуваат 
следниве членови, што ги избраа собранијата на републи-
ките. односно собранијата на автономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина: 

членови: 
1. Саво Чечур, член на Претседателството на СР Бос-

на и Херцеговина; 
2. Хрвое Иштук, член на Претседателството на ЦК 

СК на Босна и Херцеговина; 
3. Салко Селимовиќ, претседател на Стопанската ко-

мора на СР Босна и Херцеговина; 

заменици: 

1. Кемал Халиловиќ, член на Делегацијата на Собра-
нието на СР Босна и Херцеговина во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ; 

2. Нико Михалевиќ, член на Советот на федерација-
та; 

3. Милан Шкоро, претседател на ОПИЈ гествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СР Босна и Херцеговина; 

од Социјалистичка Република Црна Гора: 

членови: 

1. Д-р Милјан Радовиќ, член на Претседателството на 
ЦК СКЈ; 

2. Нико Ражнатовиќ, генерален директор на ЕИ 
„Обод", Цетиње; 

3. Чедо Буковиќ, потпретседател на Црногорската 
академија на науките и уметностите; 

заменици: 

1. д-р Авдул Курпејовиќ, член на Делегацијата на 
Собранието на СР Црна Гора во Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ; 

2. Драган Милоњиќ, директор на ООЗТ на Фабриката 
за преработка на алуминиум - КАТ Титоград; 

3. Слободан-Пуро Ѓуриќ, академски сликар од Цети-
ње; 

од Социјалистичка Република Хрватска: 
членови: 
1. Иво Врховец, делегат во Соборот на општините на 

Саборот; 

2. д-р Антон Африќ, делегат во Соборот на здружени-
от труд на Саборот; 

3. д-р Слободан Марин, ректор на Свеучилиштето во 
Риека; 

заменици: 

1. д-р Мато Микиќ, вонреден професор на Економ-
скиот факултет во Загреб; 

2. д-р Љубо Бабан, генерален директор на ИЗК Оси-
ек; 

3. Ќирил Грабровец, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Саборот; , 
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од Социјалистичка Република Македонија: 

членови: 
1. Стојан Андов, потпретседател на Извршниот совет 

на Собранието на СР Македонија; 
2. д-р Александар Андреевски, ректор на Универзите-

тот „Кирил и Методиј" во Скопје; 
3. Азем Зулфиќари, член на Претседателството на ЦК 

СК на Македонија; 

заменици: 

1. Благоја Сиљановски, претседател на Изврши ног 
одбор на Стопанската комора на Македонија; 

2. ИЈ)ија Цувалековски, драмски уметник; 
3. д р Јаким Петровски, директор на Институтот за 

земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во 
Скопје; 

од Социјалистичка Република Словенија: 

членови: 

1. Драготин Цветко, академик, редовен член на Сло-
венечката академија на науките и уметностите; 

2. д-р Иво Фабинц, ректор на Универзитетот „Едвард 
Кардељ*' во Љубљана: 

3. д р Руди Копривицу потпретседател на Стопан-
ската комора на Словенија; 

заменици: 

Цирил Злобен, поет, делегат во Ошшеегвено-поли 
I ичкиот собор на Собранието на СР Словенија; 

2. д«р Мајда Шкербкл, вонреден професор на Висока-
та економгкс-комерцијалиа шко та во Марибор: 

3. м-р Борис Андријанич, претседател на Работовод-
ниот одбор на ,Крка" Ново Место, 

од Социјалистичка Република Србија: 

членови: 

1. Милован Марковиќ, член на Делегација га на Соб-
ранието на СР Србија во Соборот на републиките и покра-
ините на Собранието на СФРЈ; 

2. Златија Ѓукиќ-Вељовиќ, потпретседател на Собра-
нието на СР Србија; 

3. Александар Митровиќ, претседател на Стопанска-
та комора на Србија; 

заменици: 

1. д-р Воислав Петровиќ, ректор на Белградскиот 
универзитет; 

2. Васа Милинчевић писател од Белград; 
3. д-р Десимир Јефтиќ, претседател на Работоводни-

от одбор на Индустријата „14 Октомври" од Крушевац; 
од Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 
членови: 

1. Милан Шешлија, претседател на Претседателство-
то на Покраинската конференција на ССРН на Косово; 

2. Назми Микуловци, претседател на Работоводниот 
одбор на Комбинатот „Трепча" во Титова Митровица; 

заменици: 

1. д-р Минир Души, редовен професор на Рударско-
-металуршкиот факултет во Титова Митровица; 

2. Слободан Димиќ, претседател на Комисијата на 
Собранието на САП Косово за информирање и делегат во 
Соборот на општините на Собранието на САП Косово; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина: 
членови: 
1. Фехер Калман, директор на НИРО „Форум", Нови 

САд; 
2. Живан Берисавлевиќ, член на Претседателството 

на Покраинската конференција на СК на Војводина; 
заменици: 
1. Бошко Петров, претседател на Работоводниот од-

бор на Новосадска га фабрика за кабли, 
2. д-р Миладин Мири лов, редовен професор на Меди-

цинскиот факултет во Нови Сад. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 371 
18 април 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на С обранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Кубик, е. р 

188. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата од 26 април 1984 година, врз ос-
нова на чл, 17 и 18 од Законот за здружување во Заедница 
на југословенското електростопанство и член 37 од Делов-
ни;- >т на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на ч.ФРЈѕ го разгледа Извештајот на Заедницата на 
југо! ловеското електростопанство за работата, развојот и 
фу*1 депонирањето на југословескиот електроенергетски 
сис ем, како технолошки единствен систем во 1983 годи-
на, ѓ врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Соб-
ранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републики 
те и покраините од 76 април 1984 година понесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ го поддржува Извештајот на Заедницата на ју-
гословенот о електростопанство и истакнува дека во него 
се укажува на проблемите што се значајни за оптималното 
функционирање и натомошниот развој на југословескиот 
електроенергетски систем како технолошка целина, а по-
себно на сериозноста на тековната електроенергетска си-
туација, како и на можните последици од се поголемиот 
расчекор помеѓу растечките потреби од електрична енер-
г ија и објективните можности за нејзино производство и 
набавка од други. Соборот на републиките и покраините 
посебно истакнува дека вонредните усилби заради зголе-
мување на производството на јаглен за потребите на тер-
моцен гралите, максимална погонска спремност на елек-
троенергетските капацитети, поголемо штедење, како и за 
наполно квалитетна и сигурна работа на југословескиот 
електроенергетски систем како технолошки единствен 
систем, не можат посушгествено да ги компензираат по-
следиците од повеќегодишното заостанување во изградба-
та на енергетските и електроенергетските капацитети, што 
е последица како од недоволните вложувања во оваа об-
ласт, гака и од нерешениот систем на финансирање на из-
градбата на тие објекти. 

Тргнувајќи од сегашниве предвидувања, според кои 
поради движењето на потрошувачката, како и поради до-
цнењето во утврдувањето на конкретните електроенергет-
ски капацитети и рудници за јаглен, што како објекти на 
континуитет треба да се изградат до 1990 година, и во на-
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редните години можат да се очекуваат диспропорции по-
меѓу потребите од електрична енергија и можностите за 
најзине производство и набавка од други, а респектирајќи 
го и фактот дека редовното снабдување со електрична 
енергија има суштествено влијание и врз одржувањето на 
позитвниот тренд на индустриското производство, Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
им препорачува на сите надлежни и одговорни субјекти во 
здружениот труд, републиките и автономните покраини и 
во федерацијата: 

- д а ј а интензивираат актиноста врз реализацијата на 
Заклучоците на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ од 30 септември 1983 година, посеб-
но во делот што се однесува на преземањето мерки за 
обезбедување на висока погонска спремност на електрое-
нергетските капацитети и рудниците за јаглен, побрзо за-
вршување на објектите чијашто изградба е во тек, како и 
што побрзо утврдување на конкретните електроенергет-
ски капацитети и рудници за јаглен, што како објекти на 
континуитет треба да се изградат до крајот на 1990 годи-
на. Едновремено, треба да се забраза процесот на догова-
рање на заинтересираните субјекти заради изнаоѓање ре-
шенија за постабилно и подолгорочно финансирање на из-
градбата на енергетските и електроенергетските објекти, 
како и заради заеднички вложувања во постојните, а недо-
волно користени енергетски потенцијали. Во врска со тоа, 
Соборот на републиките и покраините укажува на потре-
бата од приоритетно третирање на енергетиката, а посеб-
но на електростопанството, во подготовките на средно-
рочниот и долгорочниот општествен план за развој на Ју-
гославија и уште еднаш ја истакнува потребата од презе-
мање на неопходни мерки и активности заради што по-
брзо склучување на договор за долгорочен развој на енер-
гетиката, договор за долгорочна политика на цените во 
оваа област, како и на општествен договор за оспособува-
ње на домашната машиноградба и електромашиноградба 
за поголемо учество во производството на крупна енергет-
ска опрема. 

Соборот на републиките и покраините, на Собрание-
то на СФРЈ исто така, укажува дека општествено-политич-
ките заедници, надлежните органи во републиките и во ав-
тономните покраини, организациите на здружен труд од 
областа на елктростопанството, односно енергетиката, ка-
ко и сите други одговорни и заинтересирани општествени 
субјекти, во наредниот период посебно внимание треба да 
му посветат на преземањето мерки и активности заради 
создавање на услови за разрешување на сите други праша-
ња врзани за унапредувањето на вкупните општествено-
-економски односи во оваа област, што има суштествено 
влијание врз натамошниот развој и поуспешното функци-
онирање на електроенергетскиот систем. 

Соборот на републиките и покраините на собранието 
на СФРЈ посебно ги обврзува Сојузниот извршен совет и 
Заедницата на југословеското електростопанство, во рам-
ките на нивните надлежности, да преземаат мерки за ста-
билизација на енергетската ситуација на земјата, односно 
со свои активности да придонесат во остварувањето на 
политиката за развој на енергетиката во оваа година, а ис-
то така, во согласност со Заклучоците на Соборот од 1983 
година, да придонесат во создавањето на потребните ус-
лови за долгорочно задоволување на потребите на стопан-
ството и на општеството од електрична енергија. 

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 06.3-56/84-046 

26 април 1984 година 
Белград Потпретседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Мирко Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и по-

краините. 
Антун Бубиќ, е. р. 

189. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата одржана на 26 април 1984 годи-
на, го разгледа Извештајот на Сојузниот завод за општес-
твено планирање за активностите врз подготовката на до-
лгорочниот и среднорочниот план на Југославија. Врз ос-
нова на оцените и ставовите изнесени по повод разгледу-
вањето на овој извештај, Собранието на СФРЈ, врз основа 
на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 26 април 1984 го-
дина, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ оценува дека, и покрај определени подготов-
ки за донесување на долгорочниот и среднорочниот план 
извршени на ниво на федерацијата и во републиките и ав-
тономните покраини, вкупната активност се одвива значи-
телно побавно од планираната динамика утврдена со Од-
луката на Соборот на републиките и покраините и со Про-
грамата за работа на Сојузниот извршен совет. Посебно 
доцни работата врз подготовката на плановите за развој 
во организациите на здружен труд, зашто, според оцената 
на сојузните органи, овие работи во одделни организации 
се допрва во подготвителна фаза. Поради тоа, и врз осно-
ва на договорот во Сојузната конференција на ССРНЈ, Со-
борот на републиките и покрианите истакнува дека е неоп-
ходно да се интензивира целокупната општествено-поли-
гичка активност на сите субјекти на планирањето врз под-
готовката на планските документи. Нужно е да се обезбе-
ди навремено донесување на заснованите врз самоуправни 
основи планови на сите самоуправни организации и заед-
ници и на општествено-политичките заедници, што е еден 
од најбитните услови за спроведување на Долгорочната 
програма за економска стабилизација. Посебно треба да 
се поттикнуваат активностите за самоуправно спогодува-
ње за основите на планот, за доходовно и репродукционо 
поврзување на организациите на здружен труд на един-
ствениот југословенски пазар. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ посебно истакнува дека во подготовката и до-
несувањето на новите планови е неопходно да се тргнува 
од Долгорочната програма за економска стабилизација и 
од нејзините сепарати како единствена основа и дека, при 
тоа, треба да се поврзува економскиот, социјалниот и про-
сторниот развој. 

Во сите плански активности треба да се обезбеди ак-
тивно учество и неопходен придонес на работниците и на 
сите работни луѓе и граѓани, и соодветни активности на 
работничките совети и на делегатските собранија на само-
управните интересни заедници и на собранијата на оп-
штествено-политичките заедници. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека е неопходно, покрај забрзување-
то на активностите врз донесувањето на долгорочниот и 
среднорочниот план од страна на сите субјекти на плани-
рањето, да се обезбеди посинхронизирана работа врз ова. 
Неопходно е, за таа цел, сите субјекти на планирањето да 
ги утврдат и доследно да ги спроведуваат програмите за 
работа врз подготвувањето на плановите во согласност со 
Одлуката за измена на Одлуката за подготвување и доне-
сување на долгорочниот општествен план на Југославија 
за периодот од Г986 до 1995 година, односно за некои об-
ласти и до 2000 година, како и со Одлуката за подготвува-
ње и донесување на долгорочниот општествен план на Ју-
гославија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за 
некои области и до 2000 година, и врз таа основа да се 
обезбеди остварување на начелата за едновременост на 
планирањето. 
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Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ оценува дека е неопходно, соодветните план-
ски и стручни органи во федерацијата и во републиките и 
во автономните покраини да обезбедат координација, меѓ-
усебна соработка и запознавање со активностите и мерки-
те врз подогтовката на планските документи, особено во 
поглед на подготвеноста на аналитичките и документаци-
оните материјали за подготовка и изработка на планските 
документи, како и во поглед на иницијативите и елементи-
те за склучување на самоуправните спогодби за основите 
на плановите на самоуправните организации и заедници и 
на договорите за основите на плановите на општествено-
-политичките заедници. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, исто така, оценува дека е неопходно да се за-
брза работата врз остварувањето на Програмата за науч-
ноистражувачката работа за да може во согласност со За-
конот за основите на системот на планирањето и за оп-
штествениот план на Југославија и определувањата од 
Долгорочната програма за економска стабилизација, да се 
обезбедат научни и стручни истражувања на условите и 
можностите за развој на самоуправните организации и за-
едници и на општествено-политичките заедници. 

4. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека со измените и дополненијата на 
Законот за основите на системот на планирањето и за оп-
штествениот план на Југославија доста се доцни. Од гле-
диштето на успешноста на одвивањето на процесот на 
планирањето беше целесообразно измените на Законот ве-
ќе да се извршени. Поради тоа, Соборот на републиките и 
покраините му препорачува на Сојузниот собор да ја за-
брза работата врз донесувањето на измените на овој за-
кон. Соборот на републиките и покраините, меѓутоа, кон-
статира дека овој факт не ја намалува обврската на сите 
субјекти на планирањето во подготовката на планските 
документи, во сите фази на планирањето, да работат во 
согласност со одредбите на важечкиот Закон за основите 
на системот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Југославија. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет да ја за-
брза работата врз донесувањето на Одлуката за за-
должителна единствена методологија и минимум на за-
должителни показатели неопходни за подготвување, доне-
сување и остварување на плановите на самоуправните ор-
ганизации и заедници и на плановите на општествено-по-
литичките заедници. 

5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека е неопходно, заради изработка 
на планските документи, да се забрза работата врз при-
способување^ на стопанскиот систем кон барањата на 
стабилизацијата. Доцнењето во приспособувањето на овој 
систем, како и доцнењето во остварувањето на одделни за-
дачи од првата етапа предвидени со оваа програм ќе има 
значајни последици врз содржината и квалитетот на до-
лгорочниот и среднорочниот план на земјата и на плано-
вите на другите општествено-политички заедници и само-
управни организации и заедници. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-65/84-046 
26 април 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините 
Антун Бубиќ, е. р. 

190. 

Одборот за општествен план и развојна политика на 
Соборот на републиките и автономните покраини на Соб-
ранието на СФРЈ, со учество на претставници на Сојузни-
от извршен совет и на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 април 
1984 година, ја разгледуваше Информацијата за досегаш-
ните активности и резултати од остварувањето на Оп-
штествениот договор за мерките за поттикнување на отво-
рањето на нови и за модернизација на постојните рудници 
за јаглен и на експлоатационите полиња на нафта и гас и, 
врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на ре-
публиките и покраините, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на репибликите и покраините одржана на 
26 април 1984 година, донесува. 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ констатира дека се доцнело со преземањето 
на мерките и активностите предвидени со овој договор за 
негово спроведување. Тоа се однесува, пред се, на: обезбе-
дувањето соодветни средства за развој на рудниците за 
јаглен врз основите на здружувањето на производителите 
и потрошувачите на јаглен; обезбедувањето потребни 
средства од други извори; обезбедувањето соодветни бан-
карски кредити; насочувањето на дел од странските заеми 
и кредити, како и поттикнувањето на домашната маши-
ноградба заради зголемено учество во производството на 
рударска опрема за потребите на рудниците за јаглен. По-
ради сето тоа, како и поради недоволното вложување во 
развојот на рудниците за јаглен и на експлоатационите по-
лиња на нафта и гас во изминатиот период и поради не-
достигот на девизи за увоз на репродукционен материјал, 
резервни делови и неопходна опрема, развојот на капаци-
тетите на рудниците за јаглен и на експлоатационите по-
лиња на нафта и гас не се одвива според Договорот. Пора-
ди неостварувањето на обемот на средствата предвидени 
со овој договор, како и поради неостварувањето на други-
те мерки, нема да бидат'остварени целите во поглед на 
обемот на производството на јаглен, нафта и гас (82 мил. 
тони, 5 мил. тони, и 5 млрд. м3). Сето тоа има за последи-
ца натамошно отежнување на доста сложената енергетска 
ситуација во земјата, како и на платниот биланс на земја-
та. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека е неопходно потписниците на 
овој договор да ги преземат сите потребни мерки и актив-
ности во областа на здружувањето на средствата, како и 
на обезбедувањето средства од другите извори предвиде-
ни со Договорот, за да се усогласи обемот на средствата 
со предвидените потреби на развојот. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет до кра-
јот на јуни да поднесе посебна информација за обезбедува-
њето средства за планираниот развој. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ препорачува да се интензивира заедничкото 
договарање за намените и за најрационалното користење 
на средствата обезбедени од надоместите на цените на на-
фтените деривати. 

4. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека е неопходно сојузните, репуб-
личките и покраинските органи и организации со економ-
ски и други мерки, како и деловните банки со својата кре-
дитна политика, да ги поттикнуваат организациите на 
здружен труд од областа на машиноградбата за нивно по-
големо вклучување во производството на опрема за руд-
ниците за јаглен и за експлоатационите полиња на нафта 
и гас, заради намалување на увозот на опрема. Исто така е 
потребно да се обезбеди минимум девизни средства за 
увоз на најнеопходната опрема и резервни делови, за да 
им се овозможи на рудниците за јаглен непречена репро-
дукција. 
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5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на надлежните републички и 
покраински органи, на организациите и заедниците и на 
организациите на здружен труд од областа на рударство-
то да преземат соодветни мерки за подобрување на усло-
вите и безбедноста на работата, како и на личниот и оп-
штествениот стандард на работниците во рудниците за 
јаглен. 

6. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ смета дека е неопходно учесниците на овој 
договор да ја забрзаат работата врз преземањето мерки за 
доследна реализација на овој договор, а надлежните сојуз-
ни органи, во соработка со надлежните републички и по-
краински органи, да подготвуваат информации во соглас-
ност со динамиката утврдена во Договорот за приливот и 
користењето на средствата, заради информирање на учес-
ниците на Договорот и на Собранието на СФРЈ. 

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06. 3-65/84-046 
26 април 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините 
Антун Бубиќ, е. р. 

191. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ ја разгледуваше Информацијата на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија за остварувањето на 
политиката за развој на енергетиката во 1984 година и 
Оцените и ставовите на Сојузниот извршен совет во врска 
со остварувањето на Енергетскиот биланс на Југославија 
и, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 26 април 1984 година, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ констатира дека како резулатат од поповол-
ната хидролошка ситуација, зголемените напори на руда-
рите и подоброто функционирање на електроенергетскиот 
систем на почетокот од годинава дошло до зголемување 
на производството на јаглен и електрична енергија во од-
нос на истиот период минатата година. Меѓутоа, Соборот 
на републиките и покраините истовремено оценува дека 
енергетската ситуација во земјата и натаму е мошне сери-
озна што може, доколку не се преземат мерките предвиде-
ни со Резолуцијата и со Енергетскиот биланс за 1984 годи-
на, неповолно да се одрази врз спроведувањето на утврде-
ната економска политика. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ смета дека утврдената енергетска политика 
непотполно се остварува. Неопходно е Сојузниот извршен 
совет и надлежните сојузни органи ангажирано, доследно 
и адекватно на ситуацијата да ги преземаат сите мерки ут-
врдени со Резулуцијата и со Енергетскиот биланс за 1984 
година, за да не дојде до поголеми пореметувања во снаб-
дувањето со енергија. Во врска со тоа, Соборот на репуб-
ликите и покраините смета дека е неопходно Сојузниот 
извршен совет: 

- да донесе соодветни мерки со кои ќе се обезбеди 
рамномерно и под еднакви услови снабдување на позарот 
со нафтени деривати, вклучувајќи го и примарниот бен-
зин, со кокс и со петрохемиски производи, доколку до кра-
јот на април не се постигнат соодветни самоуправни спо-
годби ; 

- да преземе мерки за навремено обезбедување на де-
визни средства за потребите на увозот на енергетски суро-
вини, резервни делови, репродукционен материјал и за-
штитна опрема за производство на јаглен, нафта, приро-
ден гас и електрична енергија и за истражување на нафта 
во странство, во согласност со утврдената девизна поли-
тика; 

- да преземе мерки во согласност со Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство спрема 
деловните банки и другите субјекти што не издвојуваат де-
визи за увоз на енергетски суровини во предвидениот про-
цент; 

- да преземе мерки и да предлага активности за на-
времено обезбедување на динарски средства за нормално 
одвивање на тековното производство во енергетиката и за 
набавка и увоз на енергетрски суровини. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ укажува на потребата надлежните сојузни, ре-
публички и покраински органи, стопанските комори, оп-
штите здруженија и организациите на здружен труд да 
преземат потребни мерки и активности со кои ќе се созда-
дат поповолни услови за побрзо завршување на енергет-
ските капацитети во изградба што со Енергетскоит биланс 
се предвидени да влезат во погот во 1984 година. Исто та-
ко, Соборот на републиките и покраините укажува дека 
треба да се забрза работата врз склучувањето на договори 
за започнување на работите врз објектите на континуитет 
што ќе ги користат домашните енергетски ресурси, како и 
врз склучувањето на договори и самоуправни спогодби за 
користење на косовските лигнити и за користење на сли-
вот на реката Дрина за производство на електрична енер-
гија. Сојузниот извршен совет треба до јуни да поднесе 
информација за овие прашања. 

4. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ исто така заклучува: 

а) Сојузниот извршен совет до крајот на јуни година-
ва да подготви целосна анализа за состојбата во нафтното 
стопанство, неговата самоуправна положба и за пробле-
мите на неговитот долгорочен развој со предлози на кон-
кретни активности и мерки што ќе обезбедат врз самоуп-
равни основи доходовно поврзување и заедничка одговор-
ност на нафтното стопанство и на потрошувачите на на-
фта и нафтени деривати во производството и развојот на 
нафтното стопанство, како и во определувањето услови за 
рамномерно и под еднакви услови снабдување со нафта и 
со нафтени деривати; 

б) општите здруженија на нафтното стопаснството, 
хемиската индустрија и на црната металургија на Југосла-
вија, во рамките на Стопанската комора на Југославија, во 
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согласност со Заклучокот на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ по повод донесување-
то на Резоилупијата за 1984 година, да преземаат актив-
ности за склучување на соодветни самоуправни спогодби 
и до крајот на јуни да поднесат извештаи со оцена на са-
моуправното спогодување за рамномерно и под еднакви 
услови снабдување на позарот со нафтени деривати, кокс 
и со петрохемиски производи, како и со предлози за унап-
редување на тоа спогодување; 

в) Народната банка на Југославија, во согласност со 
Заклучокот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ по повод донесувањето на Резолуци-
јата за 1984 година, да обезбеди следење на издвојувањата 
од девизниот прилив по деловни банки и за тоа редовно 
да го известува Собранието на СФРЈ, како и за мерките 
што, во согласност со Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, ги презела спрема делов-
ните банки што таа обврска не ја извршуваат. 

5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ укажува на потребата организациите на 
здружен труд од областа на енергетиката, како и над-
лежните органи во републиките и автономните покраини, 
заради усогласување на потрошувачката со расположли-
вата енергија, да ги преземаат сите мерки и активности за-
ради постигање на висока погонска готовност на произ-
водствените енергетски капацитети и оптимално користе-
ње на енергетските ресурси. Соборот на републиките и по-
краините посебно укажува на потребата, заради рационал-
на потрошувачка и штедење на сите видови енергиа, орга-
низациите на здружен труд да ги преземаат сите мерки и 
активности за намалување на потрошокот на електрична 
енергија по единица производ. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06. 3-65/84-046 
26 април 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 

193. 

192. 

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 
од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 
што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81 и 11/83) во член 6 ст. 6 и 7 се менуваат и гласат: 

„Издатоците за дневници за службено патување му се 
признаваат на органот во материјални трошоци за работ-
ниците, раководните работници и функционерите во износ 
од 900 динари. 

Ако работникот, раководниот работник односно фун-
кционерот на службено патување користи хотелско ноќе-
валиште, изнесот на дневницата од став 6 на овој член се 
намалува на 700 динари и му се признаваат трошоците на 
ноќевалиштето во височина на сметката на хотелско-угос-
тителската организација на здружен труд, со тоа што 
вкупните трошоци не можат да бидат поголеми од 1.600 
динари." 

Член 2 
Во член 15 став 1 се менува и гласи: 
„Издатоците за надомест за одвоен живот од семеј-

ството му се признаваат во материјални трошоци на орга-
нот во износ од 11.000 динари." 

Член 3 
Одредбата на член 2 ќе се применува од 1 јануари 

1984 година. 
Член 4 

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

Е. п. бр. 117 
5 април 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО 
ОДДЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА ПОСТАПКАТА НА КОНТРОЛА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГА-

НИ ВО ВРСКА СО ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ТОЈ СПИСОК 

1. Во Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот и за по-
стапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/83, 47/83 и 8/84) во точка 3 став 2 се менува и гласи: 

„При спроведувањето на оваа одлука во поглед на распоредувањето на стоките се применуваат одредбите на 
Законот за Царинската тарифа за распоредување на стоките и прописите донесени врз основа на тој закон." 
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2. Во точка 5 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Царинските органи при царинењето на стоките што се наведени во Списокот на опојни дроги, кој е составен 

дел на Списокот на стоки контролираат дали царинењето на тие стоки се врши преку царинарницата која е наведена во 
дозволата на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита." 

3. Во Списокот на стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот, се вршат следните измени и до-
полненија, и тоа: 

1) во тар. број 01.06 точка 2 одредбата под е) се менува и гласи: 
„е) мајмуни (видовите cercopithecus i cynomolgus) ЛБ 
По одредбата под е) се додава нова одредба под ж) која гласи: 
„ж) други ЛБ 

2) во тар. број 04.05 точка 1 во одредбата под а) одредбата под 2 се менува 
и гласи: 
„2) елеукотични ЛБ 
По одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи: 
„3) други ЛБ 

3) во тар. број 09.10 точка 1 зборот: „Шафран" се заменува со зборот: „Ѓум-
бир"; 

4) тар. број 10.06 се менува и гласи: 
„10.06 Ориз: 

1) Во лушпа (оризова арпа или 
суров ориз): 

10) во тар. број 19.07 во наименувањето: „капели" се заменува со зборот: 
„капсули", зборовите: „за печатење" се бришат, а зборовите: „листови 
од оризово брашно" се заменуваат со зборовите: „хартија од ориз"; 

11) во тар. број 21.06 точка 2 се менува и гласи: 
„2)Неактивен (исушен): 

а) екстракт од квасец во прав за микробиологија 
б) друг 

12) во тар. број 21.07 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 01 Об 28008" 

ЛБ 01 Об 2700 Г 

Кк 

Кк 

КК 
КК 

04 05 11318" 

04 05 11202" 

а) семенски ЛБ ЛБ 10 06 11007 
б) други Кк Кк 10 06 12003 

2) Лупен но натаму необработуван (карго или костенлив ориз) Кк Кк 10 Об 20006 
3) Полубел или бел ориз, . 

вклучувајќи и полиран 
или глазиран: 
а) полубел и бел Кк Кк 10 06 31008 
б) полиран или глазиран Кк Кк 10 Об 32004 

4) Кршен Кк Кк 10 Об 40007' 

5) во тар. број 12.07, во наименувањето, зборот: „медицината" се заменува 
со зборот: „фармацијата"; 

6) во тар. број 13.03 точка 4 се менува и гласи: 
„4)Агар-агар: 

а) бактериолошки во прав ЛБ ЛБ 13 ОЗ 41004 
б) друго ЛБ ЛБ 13 ОЗ 42000' 

7) во тар. број 15.08 исправката не се однесува на македонското издание. 
Во точка 2 од истиот Tap. бр. исправката не се однесува на македонското 
издание; 

8) во тар. број 17.02 точка 4 се менува и гласи: 
„4)Гликоза (декстроза или гроздов шеќер) 

а) хемиски чист (моносахарид) ЛБ ЛБ 17 02 41002 
б) друго ЛБ ЛБ 17 02 42009' 

9) во тар. број 19.02 во наименувањето зборот: „не" се брише; 

21 06 21008 
21 08 22004" 
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„1) Препарати за производство на безалкохолни пијачки: 
а) врз база на растителни екстракти ЛБ ЛБ 21 07 11007 
б) цитрус бази ЛБ ЛБ 21 07 12003 
в) други ЛБ ЛБ 21 07 13018 

2) Препарати за слатки, пудинзи и сл. ЛБ ЛБ 21 07 20006 
3) Храна за деца ЛБ ЛБ 21 07 3000Г. 
Точка 5 се менува и гласи: 
„5)Производи од брашно (равиоли, макарони, шпагети и сл.) ЛБ Кк 21 07 50002". 
Точка 7 се менува и гласи: 
„7) Друго: 

а) пченка во конзерви ЛБ ЛБ 21 07 71018 
б) сладолед во прав ЛБ ЛБ 21 07 73002 
в) друго ЛБ ЛБ 21 07 72006"; 

13) во гар. број 22.05 точка 1 се заменува со две нови точки, кои гласат: 
„1)Вино трпезно: 

а) во шишиња ЛБ Кк 22 05 11006" 
б) во други садови ЛБ Кк 22 05 12002" 

2) Вино квалитетно: 
а) во шишиња ЛБ Кк 22 05 21109" 

б) во други садови ЛБ Кк 22 05 21206" 

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 3 и 4. 
Во досегашната точка 4, која станува точка 5, по зборот: „дестилација" 
се додаваат зборовите: „и друга индустриска преработка". 
Досегашните точ. 5 и 6 стануваат точ. 6 и 7, 

14) во тар. број 22.09 точка 2 се менува и гласи: 
„2)Алкохолни пијачки добиени со дестилација на вино, таира (кљука) 

или комина: 
а) вињак (коњак), армањак и ел. 
б) лозова ракија и комовица 
в) други 

Во точка 3 по одредбата под а) се додава нова одредба под б), која гласи: 
,,б) вински дестилат 
Досегашната одредба под б) станува одредба под в); 

15) во тар. број 23.04 наименувањето се менува и гласи: 
„Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла 
(сачма и др.), освен талог:"; 

16) во тар. број 23.07 наименувањето се менува и гласи: 
„Засладена добиточна храна; крмни смеси и 
други препарати за исхрана на животни:"; 

17) во тар. број 25.03 во точка 2 зборот: „Пречистен:" се заменува со зборот: 
„Друг:". 
Во одредбата под а) во текстот (пред зборот: „најмалку" се додаваат збо-
ровите: „со чистотија"; 

18) во тар. број 25.12, во наименувањето, зборот: „очевидна" се заменува со 
зборот:„привидна"; 

19) тар. број 25.19 се менува и гласи: 
„25.19 Магнезиум карбонат, природен (магнезит); електростопен магне-

зит, синтер магнезит, со содржина или без содржина на други ок-
сиди во мали количества дадени пред синтерувањето; други маг-
незиумоксиди хемиски чисти или не: 
1) Суров магнезит * ЛБ ЛБ 25 19 10006 
2) Каустично печен магнезиумоксид (калциниран магнезит) ЛБ ЛБ 25 19 20001 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

Кк 
Кк 
Кк 

К к 

22 09 23002" 
22 09 24009" 
22 09 22006" 

22 09 21018" 



Петок, 27 април 1984 С СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 635 

3) Синтеруван магнезиумоксид (синтер-магнезит) ЛБ ЛБ 25 19 30007 
4) Електростопен магкезиумоксид (електростопен магнезит) ЛБ ЛБ 25 19 50008 
5) Друго ЛБ ЛБ 25 19 40002" 

20) во тар. број 25.23 точка 1 одредбата под б) се менува и гласи: 
,,б) бел и бојосан: 

1) за цементирање на нафтени и гасни дупчотини ЛБ ЛБ 25 23 12102 
2)друг ЛБ ЛБ 25 23 12218" 

Одредбата под в) се менува и гласи: 
в) со додатоци. -

1) цемент за цементирање на нафтени и гасни дупчотини ЛБ ЛБ 25 23 13109 

2) друго ЛБ ЛБ 25 23 13206" 
21) во тар. број 26.01 во македонскиот текст нема потреба од измена 
22) во гар. број 27.07 точка 4 по одредбата под г) се додава нова одредба под 

д), која гласи: 
,,д)друго ЛБ ЛБ 27 07 45008" 

23) во тар. број 28.28, во наименувањето, по зборот: „бази" запирката се бри-
ше и се додава зборот:„и"; 

24) во тар. број 28.30 точка 4 одредбата под а) се менува и гласи: 
„а) калиум: 

1) калиумјодид ЛБ ЛБ 28 30 41107 
2) друго ЛБ ЛБ 28 30 41204" 

25) во тар. број 28.42 точка 2 во одредбата под а) одредбата под 4) се менува 
и гласи: 
„4) калциум: 

а) за антибиограм таблети ЛБ ЛБ 28 42 21419 
б) друг ЛБ ЛБ 28 42 21427" 

26) во тар. број 28.48 точка 2 одредбата под з) се менува и гласи: 
,,з) силикати: 

1) магнезиум-алуминиум силикохидраг ЛБ ЛБ 28 48 29107 
2) друго ЛБ ЛБ 28 48 29204" 

27) во тар. број 29.01 точка 11 се менува и гласи: 
„11) Други циклични јаглеводороди: 

а) нафталин ЛБ ЛБ 29 01 11102 
б) други ЛБ ЛБ 29 01 11307" 

28) во тар. број 29.02 во точка 4 одредбата под ѓ) се менува и гласи: 
,,ѓ) други: 

1) 1 (З-хлоро-1-проценил) бензен ЛБ ЛБ 29 02 45109 
2) 2-бромо-2-хлоро-1,1,1 ,трифлуоро-етан ЛБ ЛБ 29 02 45206 
3) друго ЛБ ЛБ 29 02 45303": 

29) во тар. број 29.06 точка 2 одредбата под а) се менува и гласи: * 
„а) крезоли: 

1)трикрезол ЛБ ЛБ 29 06 21100 
2) други ЛБ ЛБ 29 06 21208"; 

30) во тар. број 29.07 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: 
,,б) други: 

1) 2,5-дихидроксибензенсулфонска киселина-калциумова сол (кал-
циум-добесилат) ЛБ ЛБ 29 07 22101 

2) други ЛБ ЛБ 29 07 22209"; 

31) во тар. број 29.14 точка 3 се менува и гласи: 
„3) Метакрилна киселина, нејзини соли и естри ЛБ ЛБ 29 14 30007". 

Во точка 4 одредбата под в) се менува и гласи: 
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,,в) акрилати: 

1) метил-акрилат 
2) други 

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

1) натриумоктаноат 
2) друго 

32) во тар. број 29.16 точка 1 одредбата под б) се менува и гласи: 
"б) со функција на алдехиди и кетони: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

29 14 31003 
29 14 32018" 

29 14 44105 
29 14 44202" 

1) 2 (бензоил-фенил) пропионска киселина (кетопрофен) ЛБ ЛБ 29 16 12105 
2) друго ЛБ ЛБ 29 16 12202". 

Во одредбата под в) по одредбата под 3) се додава нова одредба под 4), 
која гласи: 
"4) ацетилсалицилна киселина ЛБ ЛБ 29 16 13500". 
Досегашната одредба под 4) станува одредба под 5) 
Одредбата под г) се менува и гласи: 
"г) 2-(6-метокси-2-нафтил) пропионска киселина (напроксен) ЛБ ЛБ 29 16 14000". 
По одредбата под г) се додаваат две нови одредби кои г ласат: 
"д) р-хлорфенокси оцетна киселина ЛБ ЛБ 29 16 15007 
Ѓ) друго ЛБ ЛБ 29 16 16003". 
Во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи: 
"в) метил-хидроксибензоат ЛБ ЛБ 29 16 33005". 
По одредбата под в) се додаваат две нови одредби, кои гласат: 
"г) пропил-хидроксибензоат ЛБ ЛБ 29 16 34001 
д) други киселини ЛБ ЛБ 29 16 35008"; 

33) во тар. број 29.21 точка 3 одредбата под б) се менува и гласи: 
"б) азотни киселини: 

1) пентаеритритил тетранитрат ЛБ ЛБ 2921 32107 
2) други ЛБ ЛБ 29 21 32204"; 

34) во тар. број 29.23 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: 
"б) други: 

1) ^артеренол-НСЕ ЛБ ЛБ 29 23 22100 
2) друго ЛБ ЛБ 29 23 22208". 

Во точка 4 одредбата под в) се менува и гласи: 
"в) метил-допа ЛБ ЛБ 29 23 43000". 
По одредбата под в) се додаваат пет нови одредби, кои гласат: 
"г) леводопа ЛБ ЛБ 29 23 44007 

д) о-аминобензоева киселина (антранилна киселина) ЛБ ЛБ 29 23 45003 
ѓ) јодопаноична киселина (З-амино-алфа-етил-2, 4,6 - тријодобензен-

пропаноична киселина) ЛБ ЛБ 29 23 46018 
е) аминокиселини за производство на стерилни раствори ЛБ ЛБ 29 23 47006 

ж) други ЛБ ЛБ 29 23 48002". 
Во точка 5 одредбата под г) се менува и гласи: 
"г) други: 

1) етамбутол-хидрохлорид ЛБ ЛБ 29 23 54118 
2) 1-(3,5-дихидроксифенил) 2-(изопропил)амино-етанол-сулфат ЛБ ЛБ 29 23 54207 
3) 1-(3,5-дихидроксифенил) -2/'1-(хидроксибензил) етил-амино-ета-

нолхидробромид ЛБ ЛБ 29 23 54304 
4) 1-(3-оксифенил)-1-окси-2-етил-амино-етанхидрохлорид ЛБ ЛБ 29 23 54401 
5) 1-(4-хидроксифенил)-2-метиламиноетанолтартарат ЛБ ЛБ 29 23 54509 
6) 1-(4-оксифенил)-1-окси-21Ч-бутиламиноетан-сулфат ЛБ ЛБ 29 23 54606 
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36) 

37) 

7) 1-1 -(3-оксифенил)-1 -окси-2-метиламино-етанхидрохлорид ЛБ ЛБ 29 23 54703 
8) други ЛБ ЛБ 29 23 54800". 

Точка 6 се менува и гласи: 
"6) Друго: 

а) 2-(2-диетиламино) етокси/етил-1-фенилциклопентан-карбокси-
лат нитрат (пентоксиверин нитрат) ЛБ ЛБ 29 23 61009 

б) хидрогенфумарат-М-3-(1-бензил-циклопентилокси) пропил 1Ч-ди-
метил-аминфумарат (бенциклан) ЛБ „ ЛБ 29 23 62005 

в) диетиламониум-2,5-дихидроксибензен-сулфонат (циклонамин) ЛБ ЛБ 29 23 63001 
г) бутаминат нитрат ЛБ ЛБ 29 23 64008 
д) тилидин Д д 29 23 65004 
ѓ) хидроксиметилметил-глицин ЛБ ЛБ 29 23 66000 
е) друго ЛБ ЛБ 29 23 67007' 

во тар. број 29.24 точка 1 одредбата под г) се менува и гласи: 
"г) друго: 

1) У-хидроксиетил-триметиламониум-хлорид (холинхлорид) ЛБ ЛБ 29 24 14102 
2) друго ЛБ ЛБ 29 24 14218' 

во тар. број 29.25 точка 1 одредбата под в) се менува и гласи: 
"в) други: 

1) 2-метил-2-пропил-1,3-пропандиол-дикарбамат (мепробамат) д д 29 25 13100 
2) други ЛБ ЛБ 29 25.13208' 

Во точка 2 одредба под б) во одредбата под 1) во кол. 3 и 4 кратенките: 
„ЛБ" се заменуваат со кратенките „Д". 
Одредбата под г) се менува и гласи: 
"г) други: 

1) циклични амиди ЛБ ЛБ 29 25 24102 
2) други ЛБ ЛБ 29 25 24218' 

Точка 3 се менува и гласи: 
"3) Ацетоацетилни деривати на циклични амини: 

а) К-(диметиламино-2-етил) -хлоро-4-фенокси ацетамид-хидрохло-
рид (клофексамидхлорид) ЛБ ЛБ 29 25 31001 

,б) други ЛБ ЛБ 29 25 32008' 
во тар. број 29.26 точка 2 одредбата под г) се менува и гласи: 

"г) други: 
1) оксатетраметилентетраминокта амониум-тиоцијанат амониум- ЛБ ЛБ 29 26 24107 

-сулфат (родовет) 
2) други ЛБ ЛБ 29 26 24204' 

во тар. број 29.27 точак 2 одредбата под б) се менува и гласи: 
„б) алфа-изопропил-алфа (>Ј-метил->Ј-хомовератил-гама-амино-про-

пил) -3,4- диметилоксифенилацетонитрил хидрохлорид (верапамил) ЛБ ЛБ 29 27 23008 
в) друго ЛБ ЛБ 29 27 22001' 

тар. број 29.29 се менува и гласи: 
„29.29 Органски деривати на хидразин и хидроксиламини: 

1) с-алфа-хидразин-3,4-дихидрокси-алфа-метил-бензен-пропион-
ска киселина (карбидопа) ЛБ ЛБ 29 29 10002 

2) други ЛБ ЛБ 29 29 20003' 
во тар. број 29. 31 точка 2 се менува и гласи: 
„2) Тиоамиди: 

а)тиоуреа ЛБ ЛБ 29 31 21001 

б) други ЛБ ЛБ 29 31 220081 

Точка 7 се менува и гласи: 
„7) Тио-соединенија со кислородична функција и деривати: 

а) натриум-етил-меркуритиосалицилат (мертисол) ЛБ ЛБ 29 31 71009 
б) алфа-амино-гама метил-тио-бутерна киселина (метионин) ЛБ ЛБ 29 31 72005 
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в) алфа-амино-бета-цис-пропионска киселина (цистеин) ЛБ ЛБ 29 31 73001 
г) тиоестри ЛБ ЛБ 29 31 75004 
д) друго ЛБ ЛБ 29 31 76000' 

41) во тар. број 2933 по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2) Мергиолат ЛБ ЛБ 29 33 30018' 
Досегашната точка 2 станува точка 3; 

42) во тар. број 29.35 точка 2 по одредбата под л) се додава нова одредба под 
љ), која гласи: 
"љ) хепес (н-2Хидроксиетилпиперазин-Н-2-етансулфоник ацид) ЛБ ЛБ 29 35 21506" 
Досегашната одредба под љ) станува одредба под м); 

43) во тар. број 29.36 по точка 10 се додаваат десет новц точки, кои гласат: 

„11) 4-амино-1Ч-2-пиримидил-бензен-сулфонамид (сулфадиазин) ЛБ ЛБ 29 36 12005 

12) 3-(аминосулфонил)-4-хлоро-1Ч-(2,6 димегил-1-пиперидил) бензамид 
(хлорамид) ЛБ ЛБ 29 36 13001 

13) 4-хлоро-3-сулфамоил-1-1 бензенска киселина (ЅаВс) ЛБ ЛБ 29 36 14008 

14) 2-хидрокси-5-/4-(2-пиридиламино) сулфонил /ф^нил/азотбензоева 
киселина (салицил - сулфоииридин) ЛБ ЛБ 29 36 15004 

15) 4-а\!ино-М-(4,5-диметил-2-оксазолил) бензенсулфонамид (сулфа-
моксол) ЛБ ЛБ 29 36 16000 

16} 4-амино-1Ѕ-2-тиазолил бензенсулфонамид (сулфатиазол) ЛБ ЛБ 29 36 17007 

17) 4-метокси-6-сулфаниламидопиримидин на натриумот (сулфамоно-
метоксин на натриумот) ЛБ ЛБ 29 36 18003 

18) >4-/(бутиламино) карбонил/-4-метилбензенсулфонамид (толбу ѓа-
мил) ЛБ ЛБ 29 36 19018 

19) 4-амино-1Ч-(5-метил~3-исоксазоил) бензенсулфонамид (сулфаметок-
сазол) ЛБ ЛБ 29 36 20008 

20) буметамид ЛБ ЛБ 29 36 21004' 

Досегашната точка 11 станува точка 21; 
44) во тар. број 29.39 точка 4 одредбата под б) се менува и гласи: 

,,б) други: 
1) окситоцин-синтетички ЛБ ЛБ 29 39 42102 
2) прединзолон ЛБ ЛБ 29 39 42218 

3) други ЛБ ЛБ 29 39 42307' 
45) во тар. број 29.41 точка 4 се менува и гласи: 

„4) Друго: 
а) 3-бета/ (6-дезокси-алфа-1.-манспираносил) окси/-14-хидрокси-

бут-4, 20, 22, триенолид (просициладрин) ЛБ ЛБ 29 41 41006 

б) аесцин ЛБ ЛБ 29 41 42002 
в) моноаминиум глициризат ЛБ ЛБ 29 41 43009 
г) друго ЛБ ЛБ 29 41 44005' 

46) во тар. број 29.42 точка 3 одредбата под б) се менува и гласи: 
,,б) други: 

1) метил ергобревин ЛБ ЛБ 29 42 32109 
2) други ЛБ ЛБ 29 42 32206' 

47) во тар. број 29.43 по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2) Малтоза монохидрат ЛБ ЛБ 29 43 30003' 
Досегашната точка 2 станува точка 3. 

48) во тар. број 30.01 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: 
,,б) други: 

1) екстракт од говедска жолчка (фелтаури) ЛБ ЛБ 30 01 22108 
2) други ЛБ ЛБ 30 01 22205 

* 
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49) во тар. број 30.02 во наименувањето, зборот: „микробиолошки" се заме-
нува со зборот: „микробски". 
Во точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: 
„б) друго: 

1) лебенин 
2) друго 

50) во тар. број 30.03 во точка 1 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) мешаници за изработка на лекови што содржат една или повеќе 

супстанции: 
1) ролигетрациклин 
2) друго 

Во точка 3 одредбата под б) се менува и гласи: 
„б) дозирани лекови во ринфузна состојба што содржат една или пове-

ќе супстанции: 
1) онцовин 
2) други 

Во точка 4 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) мешаници за изработка на лекови што содржат една или повеќе 

супстанции: 
1) полиизомалтозен комплекс (III) железо-хидроксид 
2) сахарозен комплекс (III) на железо-хидроксид 
3) друго 

51) во гар. број 30.05 во точка 4 во одредбата под б) зборовите: „забарска 
жива" се заменуваат со зборовите: „амалгами за забарство"; 

52) во гар. број 31.03 во точка 3 во одредбата под в) зборовите: „сурови фос-
фати" се заменуваат со зборовите: „фосфати, калцинирани"; 

53) во тар. број 31.05 во точка 2 по одредбата под б) се додава нова одредба 
под в), која гласи: 
„в) моноамониум фосфат 
Досегашната одредба под в) станува одредба под г); 

54) во гар. број 32.09, во наименувањето зборовите: „пигменти во ленено 
масло, вајт-шпирит, терпен гинско масло, фирнајс или во други разреду-
вани за бои или емајли" се заменуваат со зборовите: „пигменти диспер-
зирани во ленено масло или во други средства што се користат во произ-
водството на бои и емајли"; 

55) во тар. број 33.01 во точка 1 зборот: „и" се брише: 
56) во тар. број 33.04 точка 2 се менува и гласи: 

„2) За производство на алкохолни и безалкохолни пијачки: 

а) за производство на алкохолни пијачки 
б) за производство на безалкохолни пијачки 

57) во тар. број 33.06 во точка 1 зборовите: „Недовршени препарати за ната-
мошна преработка" се заменуваат со зборовите: „Препарати неподготве-
ни за продажба на мало"; 

58) во тар. број 34.02 точка 2 се менува и гласи: 
„2) Друго: 

а) за перење: 
1) во прав 
2) друго 
б) друго 

Точка 3 се брише ; 
59) во гар. број 35.01 точка 1 се менува и гласи: 

„1) Казеин: 
а) казеин за одгледување на микробиолошки култури 
б) дру ј а 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Кк 

ЛБ 
ЛБ 

Кк 
Кк 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ* 
ЛБ* 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ* 
ЛБ* 
ЛБ* 

Кк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

30 02 22102 
30 02 22218" 

30 03 13108 
30 03 13205" 

30 ОЗ 32102 
30 ОЗ 32218" 

30 ОЗ 43104 
30 ОЗ 43201 
30 ОЗ 43309" 

31 05 24018". 

33 04 21002 
33 04 22009" 

34 02 21109 
34 02 21206 
34 02 22008" 

3501 11018 
35 01 12006" 
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60) во тар. број 35.02 во точка 1 по одредбата под в) се додава нова одредба 
под г), која гласи: 
,,г) лакталбумин 

Досегашната одредба под г) станува одредба под д); 
ЛБ ЛБ 35 02 15018" 

61) во тар. број 35.03 точка 1 се менува и гласи: 
„1) Желатин: 

а) за стабилизација на вакцини ЛБ ЛБ 35 03 11009 

б) други ЛБ ЛБ 35 03 12005' 

62) во тар. број 35.04 по точка 1 се додава нова точка 2 која гласи: 35 04 20002' 
„2) Пептони добиени со хидролиза од казеин за одгледување на бакте-

риолошки култури ЛБ ЛБ 

Досегашката точка 2 станува точка 3; 

63) во тар. број 35.07 точка 1 во одредбата под а) зборовите: „панкреатин и" 
се бришат. 
Одредбата под г) се менува и гласи: 
,,г) трипсин ЛБ ЛБ 35 07 15002' 
По одредбата под г) се додаваат две нови одредби, кои гласат: 
,,д) 1Нштисаѕе ЛБ ЛБ 35 07 16009 
ѓ) други ЛБ ЛБ 35 07 14006' 
Точка 2 се менува и гласи: 
„2) Енцимски концентрат : 

а) панкреатин ЛБ ЛБ 35 07 21002 
б) други ЛБ ЛБ 35 07 22009' 

По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) Друго: 

а) енцимски препарати за размекнување на маса ЛБ ЛБ 35 07 31008 
б) друго ЛБ ЛБ 35 07 32004' 

64) во тар. број 37.01 точка 2 се менува и гласи: 
„2) План-филм: 

а) рендгенски: 
1)забарски ЛБ ЛБ 37 01 22008 
2) други ЛБ ЛБ 37 01 21206 

б) дозиометриски ЛБ ЛБ 37 01 23004 
в) за графичка индустрија ЛБ ЛБ 37 01 24000 
г) други ЛБ ЛБ 37 01 25007' 

65) во тар. број 37.03 во точка 1 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) за фотокопирање на документи ЛБ ЛБ 37 ОЗ 13008' 

66) во тар. број 37.05 во точка 2 во одредбата под а) под 1 зборот: „оригина-
лен" се брише; 

67) во тар. број 37.08 наименувањето се менува и гласи: „Хемиски производи 
што се погодни за употреба во фотографијата, вклучувајќи ги и произво-
дите за моментни осветлувања"; 

68) во тар. број 38.17 точ. 1 до 3 се заменуват со две нови точки, кои гласат: 
„1) Во форма на прав: 

а) за гаснење пожар од класата ВС Е ЛБ ЛБ 38 17 11005 
б) други ЛБ ЛБ 38 17 12001 

2) Други ЛБ ЛБ 38 17 20004' 
69) во тар. број 38.19 во точка 3 во одредбата под г) по одредбата под 1 се до-

даваат три нови одредби кои гласат: 
„2) додецил-бензол во мешаници, бионеразградлив ЛБ ЛБ 33 19 04008 

3) додецилбензол во мешаници, биоразградлив Кк ЛБ 30 19 04105 
4) друго ЛБ ЛБ 38 19 04202' 
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Досегашната одредба под 2 се брише. 
Одредбите под ж) до п) се менуваат и гласат: 

,,ж) апсорбенси за вакуум-цевки ЛБ ЛБ 38 19 02811 

з) композиции (мешаници) за акумулатори врз база на кадмиум-оксид 
и никел-хидроксид ЛБ ЛБ 38 19 02919 

ѕ) електродни антрицитни маси со сврзно средство ЛБ ЛБ 38 19 03117 
и) база за гума за цвакање ЛБ ЛБ 38 19 03109 
ј) течности за хидраулични преносници ЛБ ЛБ 38 19 03206 

к) неагломерирани мешаници на карбид на метали ЛБ ЛБ 38 19 03303 

л) керамички испитувачи на топлина ЛБ ЛБ 38 19 03400 
љ) јаглерод во блокови, плочи, прачки и др.; и јаглеродни пасти: 

1) јагленографитни и бакарнографитни блокови ЛБ ЛБ 38 19 03508 
2) друго ЛБ ЛБ 38 19 03516 

м) леарски песок пресечен со смоли ЛБ ЛБ 38 19 03605 

н) адитиви за бетон и малтери ЛБ ЛБ 38 19 03702 

н>) средства против пенење ЛБ ЛБ 38 19 03818 

о) други препарати и производи: 
1) за хемиска обработка на индустриска и технолошка вода ЛБ ЛБ 38 19 01408 
2) против замрзнување и замаглување ЛБ ЛБ 38 19 01505 

3) за избистрување (на вино и други ферментирани пијачки) ЛБ ЛБ 38 19 01602 
4) за пречистување на гасови ЛБ ЛБ 38 19 01807 

5) размекнувачи ЛБ ЛБ 38 19 01904 

6) зацврстувачи за лепила и лакови ЛБ ЛБ 38 19 02005 

7) антикорозивни ЛБ ЛБ 38 19 02102 

8) антиоксидациони, за гума: 
а) врз база на фенил-бета-нафтиламин ЛБ ЛБ 38 19 02218 

б) други ЛБ ЛБ 38 19 02307 

9) за галванизација и фосфатирање ЛБ ЛБ 38 19 02404 
10) лабораториски ЛБ ЛБ 38 19 02501 
И) за забарство ЛБ ЛБ 38 19 02609 
12) средства за исплакнување на нафтени и гасни дупнатини ЛБ ЛБ 38 19 02811 
13) мешаници на халогени деривати на јаг лево доро д ЛБ ЛБ 38 19 02919 
14) за аминизирање (гранулирање) на ѓубрива ЛБ ЛБ 38 19 03117 
15) друго ЛБ ЛБ 38 19 02706' 

| во тар. број 39.02 во точка 9 во одредбата под а) зборовите: „полистирол 
и кополимери преку 50% стирол" се заменуваат со зборовите: „полисти-
рол во суспензија". 
Во одредбата под б) зборовите: „кополимери со помалку од 50% стирол" 
се заменуваат со зборот: „друго". 
Точка 23 се менува и гласи: 
"23) Акрилни и метакрилни полимери и акрило-метакрилни кополиме-

ри во примарни форми: 
а) во гранулат ЛБ ЛБ 39 02 23102 
б) други ЛБ ЛБ 39 02 23218' 

Точка 27 се менува и гласи: ЛБ ЛБ 39 02 27108 
"27) Други производи на полимеризација и кополимеризација: 

а) поли (винилполипиролидон) (полипласдон) 
б) поливинил-пиролидон ЛБ ЛБ 39 02 27205 
в) други ЛБ ЛБ 39 02 27302' 

во тар. број 39.03 точка 3 се менува и гласи: 
"3) Целулозен нитрат, пластифицирани (целулоид и др.): 

а) во гранулат ЛБ ЛБ 39 03 31002 
б) друг ЛБ ЛБ 39 ОЗ 32009' 
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ЛБ 39 07 1600Г; 

ЛБ 41 02 1 ПООт2". 

ЛБ 41 02 21306 т 2 " ; 

Во точка 6 одредбата под б) се менува и гласи: 
"б) друго: 

1) микрокристална целулоза ЛБ ЛБ 39 ОЗ 62102 
2) друго ЛБ ЛБ 39 ОЗ 62218" 

Во точка 8 зборовите: „Вулканизирани влакна" се заменуваат со зборо-
вите: „Вулканфибер"; 

72) во тар. број 39.06 точка 2 се менува и гласи: 
"2) Друго: 

а) виши-полимер-декстриН'9ие-ЅерНас1ех-А-50 ЛБ ЛБ 39 06 21000 
б) хепарин ЛБ ЛБ 39 06 22007 
в) друго ЛБ ЛБ 39 06 23003" 

73) во тар. број 39.07 во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: 
"1) Производи (амбалажа) за транспорт или пакување на стоки, вклу-

чувајќи ги и контејнерите без дршки, употребливи како чаши за пие-
ње за една употреба, затки, поклопка заклопки и други затворачи:". 

По одредбата под д) се додава нова одредба под ѓ) која гласи 
ѓ) друго ЛБ 

74) во тар број 41.02 во точка 1 во одредбата под а) по одредбата под 2 се до-
дава нова одредба под 3, која гласи : 
"3) други ЛБ 
Во точка 2 во одредбата под 
а) по одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи: 
"3) други ЛБ 

75) во тар. број 42.02 во наименувањето и во точ. I, 2 и 3 во одредбата под г) 
зборовите: „вулканизирани влакна" се заменуваат со зборот: „вулканфи-
бер"; 

76) во тар. број 47.01 во точка 2 зборовите: „Целулоза висококвалитетна за 
натамошна хемиска преработка" се заменуваат со зборовите: „целулоза 
дрвна, растворлива". 
Во точка 3 зборовите: „целулоза високовалитегна, каустична или сулфат-
на, небелена" се заменуваат со зборовите: „Целулоза дрвна, каустична 
или сулфатна, небелена". 
Во точка 4 зборовите: „Целулоза висококвалшетна, каустична или сул-
ф а т а , белена или полубелена (освен за натамошна хемиска преработ-
ка)" се заменуваат со зборовите: „Целулоза дрвна, каустична или сулфат-
на, белена или полубелена (освен растворлива)" . 
Во точка 5 зборовите: „Целулоза висококвалитетна, сулфитна, небелена" 
се заменуваат со зборовите: „Целулоза дрвна, сулфитна, небелена" 
Во точка 6 зборовите: „Целулоза висококвалитетна, сулфитна, белења 
или полубелена (освен за натамошна хемиска преработка)" се заменува-
ат со зборовите: „Целулоза дрвна, сулфитна, белена или полубелена (ос-
вен растворлива)". 
Во точка 7 по зборот: „Полуцелулоза" се додаваат запирка и зборот: 
„дрвна". 
Во точка 8 зборовите: „Целулоза од други влакна, освен од дрво" се за-
менуваат со зборовите: „Целулоза друга, освен дрвна"; 

77) во гар. број 48.07 во точка 4 одредбата под а) се менува и гласи: 
"а) копирачка хартија: 

1) карбон и слична копирачка хартија за механичко пренесување ЛБ ЛБ 48 07 41110 
2) самокопирачка хартија за хемиско пренесување ЛБ ЛБ 48 07 41129 
3) друга ЛБ ЛБ 48 07 41307": 

78) во тар. број 49.01 наименувањето се менува и гласи: „Печатени книги, 
брошури, проспекти и сличен печатен материјал што е во слободни лис-
тови или не:"; 

79) во гар. број 49.08 се менува и гласи: 
"49.08 Хартии за пресликување (декалкоманин): 

1) за печатење на текстил ЛБ ЛБ 49 08 10005 
2) друг ЛБ ЛБ 49 08 20000" 
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80) во тар. број 51.02 во тон. 1 и 2 во одредбите под а) зборовите: „катгут и 
имитации" се заменуваат со зборовите: „имитании на каттут", 

81) во тар. број 60.04 во наименувањето зборовите: „и облека", се бришат; 
82) во тар. број 61.03 во наименувањето, зборовите: „и облека", се бришат; 
83) во тар. број 61.04 во наименувањето зборовите: „и облека", се бришат; 
84) во тар број 64.02 точка 4 се менува и гласи : 

"4) Обувки и други ЛБ ЛБ 64 02 40008" 

85) во тар. број 64.03 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
"3) Обувки други ЛБ ЛБ 64 03 3007"; 

86) во тар. број 68.04 точка 3 се менува и гласи: 
"3) Брусни плочи: 

а) дијамантски ЛБ Кв 68 04 31000 
б) други: 

1) од природен материјал ЛБ ЛБ 68 04 32104 
2) од вештачки материјал ЛБ ЛБ 68 04 32201" 

87) во тар. број 68,16 во точка 1 одредбата под г) магнезит и хромит: 
1) се менува и гласи: ЛБ ЛБ 68 16 14109 
1) од симултан синтер или од електростопен материјал 
2) други ЛБ ЛБ 68 16 14206" 

88) во тар. број 69.02 во точка 2 одредбата под з) се менува и гласи: 
,,з) врз база на мешаници на синтермагнезит и хромиг ЛБ ЛБ 69 02 20903" 

89) во тар. број 69.03 во точка 2 во одредбата под в) по одредбата под 3 се 
додава нова одредба под 4, која гласи: 
„4) друго ЛБ ЛБ 69 03 20347" 

90) во тар. број 69.09 во наименувањето зборовите: „Лабораториски, хемис-
ки и индустриски садови" се заменуваат со зборовите: „Стоки за хемиски 
и други технички цели"; 

91) во тар. број 70.19 во наименувањето и во точка 5 зборот: „(балотини)" се 
брише; 

92) во тар. број 71.14 во точка 1 по зборот: „сребро" се става запирка; 
93) во тар. број 73.01 во точка 2 по одредбата под в) се додава нова одредба 

под 
г), која гласи: 

„г) друго Кк Кк 73 01 24007" 
94) во гар. број 73.10, во наименувањето, зборовите: „од железо и" се замену-

ваат со зборовите: „од железо или", а зборовите: „рударски дупчења" -
со зборовите: „рударски бургии". 
Во точка 2 уводната реченица се менува и гласи: 
„2) Лостови и прачки (исклучувајќи валана жица), понатаму не обрабо-

тувани, освен со топловалање или со експедирање". 
95) во тар. број 73.11 во наименувањето точ. 1 до 4 се менуваат и гласат: 

„1) 1Ј, I или Н профили, понатаму необработувани, освен со топловала-
ње или со екструдирање, помали од 80 ши 
2) 1Ј, I ИЛИ Н профили, понатаму необрабогувани, освен со топло ва-

лање или со ексгрудирање од 80 шш или повеќе; аголници и дру-
ги профили понатаму необработувани, освен со ковање 

3) Други аголници и други профили, понатаму необработувани, ос-
вен со топло валање или со екс гру дирање 

4) Аголници и други профили, понатаму ^обработувани, освен со 
ладно обликување или ладно довршување"; 

96) во тар. број 73.12 во точка 1 во одредбата под 2 по зборовите: „С -0745" 
се додаваат, и зборовите - „Ј1ЈЅ С-1120, ДЈЅ- С-1220 и ЈИЅ С 4120"; 

97) во тар. број 73.13 во точ. 1, 2 и 3 зборот: „преработувани", се заменува со 
зборот: увани"; 
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98) во тар. број 73.15 точка 12 се менува и гласи: 
„12)Валана жица од други легирани челици Кк Кк 73 15 12000". 
Во точ. 20 до 23 и 25 до 28 зборот: „преработувани" се заменува со збо-
рот: „обработувани". Во точка 32 во одредбата под 
а) по ознаката: „Ј1ЈЅС-1730", се додаваат зборовите: „и ЈСЈЅ С-1837"; 

99) во тар. број 73.18 во точка 1 во одредбата под а) во одредбата под 1 по 
зборот: „цевки" запирката и зборовите: „јаглеродни, нелегирани" се бри-
шат. По одредбата под 1 се додава нова одредба под 2, која гласи: 
„2) цевки за нафтни и гасни дупчотини: 

а) заштитни цевки со промер 4 1/2"-22" 
б) производствени цевки со промер 3/4" - 3 1/2" 

Досегашната одредба под 2 станува одредба под 3. Во точка 2 одредба 
под а) во одредбата под 1 по зборот:„цевки" запирката и зборовите: „јаг-
леродни нелегирани" се бришат. 
Во одредбата под б) одредба под 1) зборот: „влечени" се брише. 
Одредбата под б) на овој тарифен број се менува и гласи: 
„б) друго 

100) во тар. број 73.21 точка 4 се брише; 
101) во тар број 73.32 наименувањето се менува и гласи: „Завртки и навртки 

(вклучувајќи и гранични вијчени завртки, сворни завртки, завртки со ку-
кеста глава), со навои или без навои, заковки, клинови, расцепки и слич-
ни предмети, од железо или од челик; подметки (вклучувајќи и еластич-
ни подметки) од железо или од челик:"; 

102) во тар. број 73.34, во наименувањето зборовите: „и за држење на локни" 
се заменуваат со зборовите: „држачи на локни и слично"; 

103) во тар. број 73.36 во точка 2 одредбата под г) се брише. Досегашната од-
редба под д) станува одредба под г). 

104) во тар. број 73.40 во точка 4 по одредбата под в) се додава нова одредба 
под г) која гласи: 
,,г) габиони 
Досегашната одредба под г) станува одредба под д); 

105) во тар. број 74.15 во наименувањето по зборовите: „со главица од ба-
кар;" во четвртиот и петтиот ред, постојниот текст се заменува со след-
ниот текст: „завртки и навртки (вклучувајќи и гранични вовртни, за-
вртки со кукеста глава и завртки со прстенеста глава), со навои или без 
навои, заковки, клинови, расцепки и слични предмети од бакар, подмет-
ки (вклучувајќи и еластични подметки), од бакар:"; 

106) во тар. број 76.08 во наименувањето зборот: „балустради" се заменува со 
зборот:„огради"; 

107) во тар. број 77.01 во точка 2 се додава нова одредба под а), која гласи: 
„а) во инготи, трупци, кекс (блокови), гредички, лостови и слични форми 
Досегашните одреди под а), б) и в) стануваат одредби под б), в) И г); 

108) во тар. број 82.01 во наименувањето зборовите: „земјоделски, градинар-
ски и шумски алат" се заменуваат со зборовите: „алат за земјоделство, 
хортикултура и шумарство"; 

109) во тар. број 82.02 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат: 
„1) Рачни пили немеханички и листови за рачни пили: 

а) пили за дрво 
б) пили за метал 
в) пили за други материјали 
г) листови за рачни пили 

2) Листови и сегменти за машински пили: 
а) со сечило од прости метали: 

1) листови за метал 

Кк 
Кк 

Кк 
Кк 

73 18 11210 
73 18 11229" 

Кк Кк 73 18 22018" 

ЛБ ЛБ 73 40 45004" 

ЛБ Кк 77 01 24018" 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

Кв 
Кв 
ЛБ 
Кв 

Кв 

82 02 11006 
82 02 12002 
82 02 13009 
82 02 14005 

82 02 21109 
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2) листови за дрво ЛБ Кв 82 02 21206 
3) листови за камен ЛБ Кв 82 02 21303 
4) листови за други материјали ЛБ ЛБ 82 02 21400 
5) сегменти за листови: 

а) за камен ЛБ Кв 82 02 21516 
б) други ЛБ Кв 82 02 21524 

б) со сечило од метални карбиди: 
1) листови за метал ЛБ ЛБ 82 02 22105 
2) листови за камен ЛБ ЛБ 82 02 22202 
3) листови за други материјали ЛБ Кв 82 02 22318 
4) сегменти за листови ЛБ ЛБ 82 02 22407 

в) со сечило од дијамант: 
1) листови за метал ЛБ ЛБ 82 02 23101 
2) листови за камен ЛБ ЛБ 82 02 23209 
3) листови за други материјали ЛБ ЛБ 82 02 23306 
4) сегменти за листови: 

а) за камен ЛБ ЛБ 82 02 22415 
б) други ЛБ ЛБ 82 02 22423 

3) Друго: 
а) за камен ЛБ ЛБ 82 02 31007 
б) друго ЛБ ЛБ 82 02 32003". 

Точ. 4 и 5 се бришат; 

во тар. број 82.04 точка 5 се менува и гласи: 
„5) Свртувачи на нарезници и врезници ЛБ Кв 82 04 50000" 

111) во тар. број 82.05 во точка 1 во одредбата под б) одредбата под 3 се бри-
ше, а одредбите под 4 до 6 стануваат одредби под 3 до 5. 
Во одредбата под е) наименувањето се менува и гласи: 
„е) алати за извлекување (на лим, прачки, цевки и друго), подразбирајќи 

алати (матрици-патрици) за истискување на метали, ковање, пресе-
чување и исечување:". 

Во одредбата под ж) по одредбата под 1 се додава нова одредба под 2, 
која гласи: 
„2) за нафтни и гасни дупчотини 
Досегашната одредба под 2) станува одредба под 3). Во точка 2 одредба 
под а) во одредбата под 1 по зборот: „рударски" се додаваат зборовите: 
„и за нафтни и гасни дупчотини". Во одредбата под б) одредбата под 2 се 
брише, а досегашната одредба под 3 станува одредба под 2; 

112) во тар. број 82.06 по точка 5 се додава нова точка 6, која гласи: 
„6) за кожарски машини (шер, шпалт и фалц-ножеви) 
Досегашните точ. 6 и 7 стануваат точ. 7 и 8; 

113) во тар. број 83.03 наименувањето се менува и гласи: „блиндирани или за-
јакнати каси, сигурносни боксови, трезори, облоги на трезори, врати на 
трезори, прирачни каси (касети) за готови пари, документи и слично, од 
прости метали:"; 

114) во тар. број 84.06 во точка 3 во одредбата под б) во одредбите под 1) и 2) 
бројот: „бб" се заменува со бројот: „66,195". 
Во точка 4 во одредбите под а) и б) бројот: 
„13" се заменува со бројот: „13,239". 
Точка 5 се менува и гласи: 
„5) Мотори за погон на бродови, освен вонбродски: 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

82 05 18306" 

82 Об 80006" 
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а) дизел: 
1) до 66,195 кЧГ 
2) над 66,195 к\У 

б)бензински 
115) во тар. број 84.07 точка 3 се менува и гласи: 

„3) регулатори, делови: 
а) регулатори 
б) делови 

116) во тар. број 84.10 во точка 2 по одредбата под в) се додава нова одредба 
под г), која гласи: 
,,г) клипни пумпи со висок притисок за плакнење на нафтни и гасни дуп-

чотини 
Досегашната одредба под г) станува одредба под д). 
Во точка 3 во одредбата под г) зборовите: „во „Ѕ" изработка со додатни 
уреди за преточување" се заменуваат со зборовите: „повеќестепени пум-
пи за плакнење на нафтни и гасни дупчотини"; 

117) во тар. број 84.11 точка 1 во одредбата под б) под 1 одредбата под а) и во 
точка 2 во одредбите под а) и под б) зборовите: 
„од 2 до 10 вага" се заменуваат со зборовите: „од 0,2 до 1 МРа". 
Во точка 1 во одредбата под в) во одредбите под 4) и под 5) зборовите: 
„20 ћага" се заменуваат со зборовите: „2 МРа"; 

118) во тар. број 84.12 наименувањата на точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
1) со капацитет до 167,4 МЈ/ћ 
2) со капацитет над 167,4 МЈ/ћ" ; 

119) во тар. број 84.13 во точка 1 во одредбата под б) под 1 и под 2 и во одред-
бата под в) под 1 и под 2 бројот: „80" се заменува со бројот: „83,7"; 

120) во тар. број 84.17 во точка 2 наименувањето на одредбата под з) се мену-
ва и гласи: 
,,з) апарати за подготвување на храна (за варење, печење, пржење и 

сл.)". 
По одредбата под к) се додава нова одредба под л), која гласи: 
,,л) делови: 

1) производи од одредбите под г), к) и л) 
2) други 

121) во тар. број 84.18 во точка 2 во одредбата под б) зборовите: „или пречис-
тување на индустриски отпадни води" се заменуваат до зборовите: „на 
отпадни или загадени води"; 

122) во тар. број 84.22 во точка 6 во одредбата под г) зборовите: „при дупчење 
Бојама" се заменуваат со зборовите: „и на материјал при работење Боја-
ма"; 

123) во тар. број 84.23 во точка 2 во одредбите под а) и под б) бројот: „220" се 
заменува со бројот: „220,65". 
Во одредбата под в) во одредбите под 1 и под 2 бројот: „180" се заменува 
со бројот: „183,875". 
Точка 3 се менува и гласи: 
„3) Багери и други машини за ископ и натовар, самоодни: 

а) багери со механичка трансмисија и со багерски уреди: 
1) багери со зафатнина на лажицата до 4 т 3 

2) багери со зафатнина на лажицата над 4 ш3 до 8 т 3 

3) багери со зафатнина на лажицата над 8 т 3 

б) багери гасеничари со хидростатичка трансмисија и со хидраули-
зирани уреди: 
1)до 220,65 
2) над 220,65 к\У 

в) багери со тркала со хидростатичка трансмисија и со хидраулизи-
рани уреди 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

Кк 
Кк 
Кк 

ЛБ 
ЛБ 

Кв 

ЛБ 

ЛБ 

Кв 
ЛБ 
ЛБ 

Кв 
Кв 

Кв 

84 Об 51118 парч. 
84 06 51207 парч. 
84 Об 52009 парч/ 

84 07 31006 
84 07 32002"; 

84 10 25008". 

84 17 21519 

84 17 21527" 

84 23 31102 
84 23 31218 
84 23 31307 

84 23 32109 
84 23 32206 

84 23 33008 
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г) ротациони багери: 

1) со капацитет до 10001/ћ ЛБ Кв 84 23 34101 

2) со капацитет над 10001/ћ ЛБ ЛБ 84 23 34209 

д) други багери ЛБ Кв 84 23 35000 

ѓ) други машини за ископ и натовар - натоварувачи, освен натовару-
вачите од тар. број 84.22: 
1) на гасеници: 

а) до 183,875 к\У ЛБ ЛБ 84 23 36112 

б) над 183,875 к\У ЛБ ЛБ 84 23 36120 
2) на тркала: 

а) до 183,875 к ^ ЛБ Кв 84 23 36228 
б) над 183,875 кАУ ЛБ ЛБ 84 23 36236' 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) Други машини, самоодни: 

а) скрепери: 
1) со капацитет над 14 т 3 и над 220,65 к\У ЛБ ЛБ 84 23 41108 
2) други ЛБ Кв 84 23 41205 

б) комбинирани машини за изработка и подготвување на јамски 
простории ЛБ ЛБ 84 23 42007 

в) комбајни за ископување на руда ЛБ ЛБ 84 23 43003 
г) комбајни за ископување на јаглен ЛБ ЛБ 84 23 44018 
д) универзални рударски машини над 73,55 к\У ЛБ ЛБ 84 23 45006 
ѓ) ротациони и перкусиони дупчалки со наклон на дупчењето над 25° 

и со пречник на дупчотината над 12 с т ЛБ ЛБ 84 23 46002 
е) други ЛБ ЛБ 84 23 47009' 

Во точка 5 одредба под а) во одредбата под 1 зборовите: „до 800 т " се за-
менуваат со зборовите: „во „Ѕ" изработка". 
Во одредбата под 2 зборовите: „над 800 ш" се заменуваат со зборот: 
„други". 
Одредбата под г) се менува и гласи : 
„г) машини за нафтни и гасни дупчотини: 

1) до 1000 т 
2) над 1000 т " . 

Наименувањето на точка 7 се менува и гласи: 
„7) Делови: 

а) за машините од точ. 26, 2в-2, За-З, Зѓ-16 и Зѓ-26, 4ѓ и 56 на овој та-
рифен број 

б) за машините од точ. За-2 и 4г на овој тарифен број 
в) за машините од точ. За-1, 36-1 и 2 и Зв на овој тарифен број 
г) за машините од точ. 5а-1 и 5г-2 
д) за други машини"; 

124) во тар. број 84.24 во наименувањето, зборот: „градинарски" се заменува 
со зборот: „хортикултурно; 

125) во тар. број 84.25 во наименувањето, по зборот: „берба" се додава запир-
ка и зборот: „жнеење". 
Во точка 3 пред зборот: „жнеење" се додава зборот: „берба" и запирка; 

126) во тар. број 84.26 во точка 2 по одредбата под б) се додава нова одредба 
под в), која гласи 
„в) пропелерски мешалки за млеко 
Досегашната одредба под в) станува одредба под г); 

127) во тар. број 84.28 во наименувањето, зборот: „градинарство" се заменува 
со зборот:„хортикултура"; 

128) во тар. број 84.37 во точка 2 зборовите: „Трикотажни машини" се замену-
ваат со зборовите: „Машини за плетење"; 

129) во тар. број 84.40 во точка 4 во одредбата под а) зборот: „вграден" се за-
менува со зборот: „соодветен". 

ЛБ ЛБ 84 26 24002" 
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Во точка 6 во одредбата под в) зборовите: „машини за бојосување на тка-
енини (жигери), освен ненапонски" се заменуваат со зборовите: „машини 
за бојосување на затегнати ткаенини (жигери)"; 

130) во тар. број 84.43 во точка 1 во одредбата под б) во одредбата под 3 по 
одредбата под б), одредбите под в) до е) се поместуваат налево така што 
да бидат во иста рамнина со одредбите под 1а и 16; 

131) во тар. број 84.44 во наименувањето, зборот: „Валалници" се заменува со 
зборовите: „Валалнички станови". 
Во точка 1 зборот: „Валалници" се заменува со зборовите: „Валалнички 
станови и др."; 
Во одредбата под в) зборот: „валалници" се заменува со зборовите: „ва-
лалнички пруги"; 

132) во тар. број 84.45 во точка 2 зборовите: „Машини за изработка на запча-
ници" се заменуваат со зборовите: „Машини за режење (назабување) на 
запчаници". 
Во точка 13 зборот: „изрежување" се заменува со зборот: „изрежување"; 

133) во тар. број 84.50 во одредбата под 1 зборот: „обични" се заменува со 
зборот:„рачни"; 

134) во тар. број 84.55 во точка 2 во одредбата под а) зборовите: „електронски 
калкулатори" се заменуваат со зборовите: „за електронски калкулато-
ри"; 

135) во тар. број 84.59 во наименувањето, по зборот: „еден" се додава зборот: 
„друг". 
Во точка 4 уводната реченица се менува и гласи: 
„4) машини и механички уреди за производство и преработка на гума 

или на вештачки пластични маси:". 
Во точка 5 зборот: „индустрија" се заменува со зборовите: „произ-
водство и преработка". 
Во точка 8 по одредбата под ј) се додава нова одредба под к), која 
гласи: 

,,к) уреди за спалување на гас кај нафтни и гасни дупчотини ЛБ ЛБ 
Досегашната одредба под к) станува одредба под л); 

136) во тар. број 84.61 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) Делови ЛБ ЛБ 

137) во тар. број 84.65 во наименувањето, зборот: „неелектрични" се заменува 
со зборот: „електрични"; 

138) во тар. број 85.03 во точка 2 зборовите: „(жива-цинк, сребро-цинк, никел-
-кадмиум)" се бришат; 

139) во тар. број 85.04 во точка 1 во одредбата под б) зборовите: „челични 
акумулатори (алкални)" се заменуваат со зборовите: „акумулатори ал-
кални"; 

140) во тар. број 85.11 во точка 1 во одредбата под а) по зборовите: „капаци-
тет" се додаваат зборовите: „на една шаржа". 
Во точка 2 во одредбата под а) зборот: „заварување" се заменува со збо-
рот: „наварување"; 

141) во тар. број 85.13 точка 1 одредба под б) во одредбата под 1) зборовите: 
„СВ и слични" се бришат. 
Во точка 2 во колона 4 кратенката: „Кв" се заменува со кратенката: 
„ЛБ"; 

142) во тар. број 85.21 точка 2 во одредбата под а) по зборот: „приемни" се 
додаваат зборовите: „и отпремни"; 

143) во тар. број 86.09 во точка 1 зборовите: „Колски слогови" се заменуваат 
со зборовите: „Колски осни слогови, освен трамвајски"; 

144) во тар. број 87.02 во точка 1 одредбата под д) се брише. 
Досегашната одредба под ѓ) станува одредба под д). 

84 59 81507". 

84 61 30004; 
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Во точка 3 во одредбата под в) зборовите: „камиони (вклучувајќи и кипе-
ри и дампери)" се заменуваат со зборовите: „други возила за превоз на 
стоки или материјали, вклучувајќи ги и самоистоварните (кипери-дампе-
ри):". 
По одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи: 

„г) санитетски возила 
Досегашната одредба под г) станува одредба под д); 

145) во тар. број 87.03 точка 1 се менува и гласи: 
„1) За геолошки истражувања: 

а) за истражување на нафта и гас 
б) друго 

146) во тар. број 87.06 во точка 2 одредба под и) во одредбите под 1 и под 2 
зборовите: „(отпресоци, одливки и отковки)" се бришат. 
По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) Прибор: 

а) на моторни возила со носивост над 70* 

б) на други моторни возила 
147) во тар. број 87.07 во точка 1 зборот: „Индустриски" се брише; 
148) во тар. број 87.10 точката 2 се брише. 

Досегашната точка 3 станува точка 2; 
149) во тар. број 89.02 во точка 1 бројот: „440" се заменува со бројот: „441,3"; 
150) во тар. број 90.10 во наименувањето, по зборот: „ниеден", се додава збо-

рот: „друг"; 
151) во тар. број 90.16 во наименувањето, зборовите: „машини за планирање" 

се заменуваат со зборовите: „апарати за цртање", а зборот: „микромет-
ри" со зборовите: „микрометарски мерила". 
Во точка 1 во одредбата под а) пред зборот: „инструменти" се додава 
зборот: „апарати,". 
Во истата точка по одредбата под б) во одредбата под 2 зборот: „микро-
метри" се заменува со зборовите: „микрометарски мерила". 
Во одредбата под 3) зборовите: „ваги за мерење на дијаграми на сила" се 
заменува со зборовите: „уреди за регистрирање на сила во вид на дијаг-
рами". 
Одредбата под в) се брише; 

152) во тар. број 90.17 во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи: 
„в) ветеринарски апарати и прибор: 

1) инјекциски игли за една и повеќекратна употреба 
2) друго 

Одредбата под д) се менува и гласи: 
,,д) медицински инструменти и апарати, други: 

1) за инфузија, трансфузија или земање на помали извадоци на крв, 
за еднократна употреба 

2) инјекциски игли за една и повеќекратна употреба 
3) други 

153) во тар. број 90.19 точка 2 одредба под в) во одредбата под 4 пред зборот: 
„протези" се додава зборот: „забни"; 

154) во тар. број 90.24 точка 2 во одредбата под б) зборовите: „турбо и" се 
бришат. 
Во одредбата под в) во колона 4 кратенката: „ЛБ" се заменува со кратен-
ката: „Кв"; 

155) во тар. број 90.28 во точка 1 одредбата под а) се брише. 
Досегашните одредби под б) и в) стануваат одредби под а) и б). 
Во точка 3 по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи: 
,,г) за истражување на нафта и гас 
Досегашната одредба под г) станува одредба под д); 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Кк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

87 02 35003" 

87 ОЗ 11001 
87 ОЗ 12008" 

87 06 31006 

87 Об 32002" 

90 17 33104 
90 17 33201.' 

90 17 35107 
90 17 35204 
90 17 35301" 

ЛБ ЛБ 90 28 35008" 
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156) во тар. број 91.01 во наименувањето, по зборот: „други" се додава збо-
рот: „лични": 

97 ОЗ 14008" 

157) во тар. број 91.03 во наименувањето, зборот: „патни" се брише; 

158) во тар. број 92.12 во точка 2 во одредбама под а) зборот: „оригинален" се 
брише; 

159) во називот на глава 96 зборовите: „павтала од перје" се бришат; 
160) во тар. број 97.01 во точка 1 зборовите: „со пречник на тркалата до 12"" 

се бришат; 
161) во тар. број 97.03 во точка 1 по одредбата под б) се додава нова одредба 

под в), која гласи: 
„в) конструкциски сетови ЛБ ЛБ 
Досегашната одредба под в) станува одредба под г); 

162) во гар. број 97.06 наименувањето се менува и гласи: 
„Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, атлетика или за 
други спортови, како и за игри на отворен простор (освен предметите 
што се распоредуваат во тдр. број 97.04):". 
Во точка 10 зборовите: „Друг спортски прибор" се заменуваат со зборот: 
„Друго"; 

162) во тар. број 98.04 точ. 3 и 4 се бришат. 
Досегашната точка 5 станува точка 3. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 126 
8 март 1984 година 

Белград _ . Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ Б о р И С а В С р е б р И * ' С" Р 

Ф о р м а Шифра на 
Тарифен Наименување на стоките на на тарифниот 

број ИЗВОЗОТ увозот став 

1 2 3 4 5 

12.07/6 Мушки од афион д Д 12 07 06004 
12.07/10 Други растенија и делови (вклучувајќи и семиња и плодови) од 

дрвја, цбунови, типови или други растенија, што главно се упот-
ребуваат во парфимеријата, во фармацијата или за производство 
на средства за уништување на инсекти, за заштита на растенија-
та или за слични цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, 
мелени или во прав 
Ех. 
Канабис Д д 12 07 11008 
Лисја од кока растение д д 12 07 12004 

13.02/3в Смоли, други 
Ех. 
Канабис смоли д д 13 02 33104 

13.03/1 а Растителни сокови од опиум д д 13 03 11008 
13.03/2а Растителни екстракти од опиум д д 13 03 21003 
13.03/5а Опиум во прав д д 13 03 51018 
29.04/6в Други ациклични алкохоли, нивни халогени, сулфонитро-и ни-

трозодеривати, друго 
Ех. 
Етхлорвинол д д 29 04 63106 

29.22/2г Други ароматични моноамини 
Ех. 
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1 2 3 4 5 

Амфетамин д д 29 22 24109 
Фентермин д д 29 22 24206 

РС Е д д 29 22 24303 
29.22/7 Деривати 

Ех. 
Деривати на амфетамин д д 29 22 71018 

29.23/16 Амино алкохоли, други 
Ех. 
Алфаметадол д д 29 23 12105 
Бетаметадол д д 29 23 12202 
Димефептанол д д 29 23 12318 

29.23/3 Амино алдехиди, кетони и хинони 
Ех. 
Метадон д д 29 23 31002 

29.23/51 Соли, други 

Ех. * 

Дименоксадол д д 29 23 54819 
29.23/6д Тилидин д д 29 23 65004 
29.23/6е Амино соедниненија со прости или комплексни кислородни фун-

кции: Друго, друго 
Ех. 
Алфацегил метадол д д 29 23 67104 
Ацетил метал ол д д 29 23 67201 
Бетацетил мет адол д д 29 23 67309 
Декстропропоксифен д д 29 23 67406 
Норациметадол д д 29 23 67503 

ЅТР (ООМ) д д 29 23 67600 
Деривати на метадон д д 29 23 67708 

29.25/1 в-1 2-метил-2-пропил-1 3-иропандиол-дикарбамат (мепробамат) д д 29 25 13100 
29.25/6-1 Барбитурати д д 29 25 22118 
29.25/2г-1 Други циклични амиди 

Ех. 
Етинамат д д 29 25 24110 
Диапромит д д 29 25 24129 

29.26/1 в Имиди, други 
Ех. 
Глутетимид д д 29 26 13105 

29.27/2в Соединенија со нитрилна функција: Други, друго 
Ех. 
Метадон интермедиер д д 29 27 23105 

29.35/2м Хетероциклични соединенија; нуклеински киселини: Друго, дру-
го 
Ех. 
Алилпродин д д 29 35 24017 

Алфамепродин д д 29 35 24025 

Алфапродин д д 29 35 24033 

Анилеридин д д 29 35 24041 

Кѕшетидин д д 29 35 24955 
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Бетамепродин Д д 29 35 24068 
Бетапродин д д 29 35 24076 
Безитрамид д д 29 35 24084 
Декстроморамид д д' 29 35 24092 
Диетилтиамбутен д д 29 35 24106 
Диметилтиамбутен д д 29 35 24114 
Диоксафетил бутират д д 29 35 24122 
Дифеноксилат д д 29 35 24130 
Дипипанон д д 29 35 24149 
ОМИР д д 29 35 24157 
Дифеноксин д д 29 35 24165 
Етилметилтиамбутен д д 29 35 24173 
Етонитазен д д 29 35 24181 
Етоксеридин д д 29 35 24998 
Феназоцин д д 29 35 24203 
Фенциклидин д д 29 35 24211 
Фендиметразин д д 29 35 24920 
Фенметразин д д 29 35 24238 
Феноморфан д д 29 35 24246 
Феноперидин д д 29 35 24254 
Фентанил д д 29 35 24262 
Фуретидин д д 29 35 24270 
Фенадоксон д д 29 35 24289 
Фенампромид д д 29 35 24297 
Хидроксипетидин д д 29 35 24300 
Кетобемидон д д 29 35 24319 
Клонитазен д д 29 35 24327 
Левометорфан д д 29 35 24335 
Левоморамид д д 29 35 24343 
Левофенацил-морфан д д 29 35 24351 
Леворфанол д д 29 35 24363 
Метазоцин д д 29 35 24378 
Мезиндол д д 29 35 24386 
Меклоквалон д д 29 35 24394 
Метаквалон д д 29 35 24408 
Метилфенидат д д 29 35 24416 
Метиприлон д д 29 35 24424 
Морамид интермедиер д д 29 35 24432 
Морферидин д д 29 35 24440 
Норлеворфанол д д 29 35 24459 
Норпипанон д д 29 35 24467 
Парахексил д д 29 35 24475 
Петидин д д 29 35 24483 
Петидин (интермедиер А) д д 29 35 24491 
Петидин (интермедиер В) д д 29 35 24505 
Петидин (интермедиер С) д д 29 35 24513 
РНР РСРУ д д 29 35 24521 
Пентазоцин д д 29 35 24939 
Пиминодин д д 29 35 24548 
Пипрадрол д д 29 35 24556 
Пиритрамид д д 29 35 24554 
Прохептазин д д 29 35 24572 
Проперидин д д 29 35 24580 
Рацеметорфан д д 29 35 24599 
Рацеморамид д д 29 35 24602 
Рацеморфан д д 29 35 24610 
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1 2 3 4 5 

Суфентанил Д д 29 35 24629 
TCP д д 29 35 24637 
Трихексифенидил д д 29 35 24645 
Тетрахидроканабинол - сите изомери д д 29 35 24653 
Тримеперидин д д 29 35 24971 

29. 42/1 а Морфин д д 29 42 11004 
29.42/16 Хероин д д 29 42 12000 
29.42/1в Кодеин д д 29 42 13007 
29.42/1г Табани д д 29 42 14003 

29. 42/1д Папаверин д д 29 42 15018 
29.41/1Ѓ Наркотик д д 29 42 16006 

29. 42/1е Други алкалоиди од групата на опиум д д 29 42 17002 

29.42/За Кокаин и негови соли д д 29 42 31005 

29. 42/36-2 Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, 
нивни соли, етри, естри и други деривати, други, други 
Ех. 
Ацеторфин д д 29 42 34012 
Ацетилдихидрокодеин д д 29 42 34020 
Бензилморфин д д 29 42 34039 
Кодоксим д д 29 42 34047 
Дезоморфин д д 29 42 34055 
DET д д 29 42 34063 
Дихидрокодеин д д 29 42 34071 
Дихидроморфин д д 29 42 34985 
Дротебанол д д 29 42 34098 
DMT д д 29 42 34101 
Екгонин д д 29 42 34918 
Етилморфин д д 29 42 3428 
Еторфин д д 29 42 34136 

Фолкодин д д 29 42 34144 
Хидрокодон д д 29 42 34152 
Хидроморфинол д д 29 42 34160 
Хидроморфон д д 29 42 34179 
Лизергид д д 29 42 34187 
Мескалин д д 29 42 34195 
Метамфетамин д д 29 42 34209 
Метилдезорфин д д 29 42 34217 
Метилдихидроморфин д д 29 42 34225 
Метопон д д 29 42 34233 
Морфин метобромид (и други деривати на морфин на петова-
лентен азот) д д 29 42 34268 
Морфин N-оксид д д 29 42 34276 
Мирофин д д 29 42 34284 

Никокодин д д 29 42 34292 

Никодикодин д д 29 42 34306 

Никоморфин д д 29 42 34314 
Норкодеин д д 29 42 34322 

Норморфин д д 29 42 34330 

Оксикодон д д 29 42 34349 

Оксиморфон д д 29 42 34357 

Псилоцин д д 29 42 34365 

Псилоцибин д д 29 42 34373 

Тебакон д д 29 42 34381 
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194. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
брЛ 5/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласност од над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ И УВЕЗУВААТ ВРЗ 
ОСНОВА НА ДОЗВОЛА И ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 

СТОКИ 

1. Во Одлуката за определување на стоките што се из-
везуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за условите и 
постапката за издавање дозволи за и?во* и уво* на с т к и 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/84), во Списокот на стоки-
те што се извезуваат вр? основа на дозвола, кој е отпеча-
тен кон таа одлука и претставува нејзин составен дел, се 
вршат следните измени и дополненија, и тоа: 

1) во тар. број 12.07/10, во наименувањето, зборот: 
„медицината" се заменува со зборот „фармацијата"; 

2) во тар. број 29.22/2г во колона 3 се додаваат две 
нови алинеи: 

„Фентермин РС Е"; 
3) во тар. број 29.22/7, во колона 3, по зборот: „Дери-

вати" се додаваат зборовите 
„Ех 
Деривати на амфетамин"; 
4) во тар. број 29.23/3, во колона 3, зборовите: „и де-

ривати" се бришат; 
5) ред. број 24 се заменува со ред. бр. 24 и 24а, кои 

гласат: 
„24 29.23/бг Тилидин 
24а 29.23/бе Амино соединенија со прости или ком-

плексни кислородни функции: Друго, друго 
Ех. 
Алфацетилмет адол 
Ацетилметадол 
Бетацетилметадол 
Декстропропоксифен 
Норациметадол 
ЅТР (ДОМ) 
Деривати на метадон": 

6) Ред. број 25 се менува и гласи: 
„25 29.25/1 в-1 2-метил-2-иропил-1-3-пропандиол-
-дикарбамат (мепробамат)"; 

7) Ред. број 27 се менува и гласи: 
„27) 29.25/2г-1 Други: циклични амиди 

Ех. 
Етинамат 
Диапромид"; 

8) Тар. број „29.27/26" се заменува со тар. број 
„29.27/2в"; 

9) Тар. број: „29.35/21ј" се заменува со тар. број: 
„29.35/2м"; зборовите: 

„Алфамопродин 
Детамопродин 
Мек1ока1опОМ^ 
Метакалон 
Морфердин 

Фенациоцин 
Фенмотразин 

Тетрахидроканабинол изомери" се заменуваат со збо-
ровите: 

„Алфамепродин 
Бетамепродин 
ИМИР 
хМеклоквалон 
Ме1аквалон 
Морферидин 
Феназоцин 
Фенметрозин 

Тетра-хидроканабинол - сите", а зборовите: „РСЕ" и 
„Тилидин" се бришат; 

10) Ред. број 39 се менува и гласи: 
„39 29.42/36-2 

Растителни алкалоиди, природни или 
произведени со синтеза, нивни соли, етри, 
естри и други деривати, други, 

други 
Ех. 
Ацеторфин 
Ацетилдихидрокодеин 
Бензилморфин 
Кодоксим 
Дезоморфин 
Б Е Т 
Дихидрокодеин 
Дихидроморфин 
Дротебанол 
ОМТ 
Екгонин 
Етилморфин 
Егорфин 
Фолкодин 
Хидрокодон 
Хидроморфинол 
Хидроморфон 
Лизергид 
Мескалин 
Метамфетамин 
Метилдезорфин 
Метилдихидроморфин 
Метопон 
Морфин метобромид (и други 
деривати на морфин на 
петовалентен азот) 
Морфин М-оксид 
Мирофин 
Никокодин 
Никодикодин 
Никоморфин 
Норкодеин 
Норморфин 
Оксикодон 
Оксиморфон 
Псилоцин 
Псилоцибин 
Тебакон"; 

11) ред. број 46 се брише. 
Во Списокот на стоките што се увезуваат врз основа 

на дозвола, кој е отпечатен кон таа одлука и претставува 
нејзин составен дел, се вршат следните измени и дополне-
нија, и тоа: 

1) во тар. број 12.07/10, во наименувањето, зборот: 
„медицината" се заменува со зборот: „фармацијата"; 

2) во гар. број 29.22/2г под зборот: „Амфетамин" се 
додават зборовите: „Фентермин 

РС Е": 
3) во тар. број 29.22/7 под зборот: „Деривати" се да-

ваат зборовите: 
„Ех. 
Деривати на амфетамин '; 
4) во тар. број 29.23/3 зборовите: „и деривати" се 

бришат; 
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5) ред. број 35 се заменува со ред. бр. 35 и 35а, кои 
гласат: 

„35 29.23/бд Тилидин 

35а 29.23/64 Амино соединенија со 
прости или комплексни кислородни фун-
кции: Друго, друго 

Ех. 
Алфацетилметадол 
Ацетилметадол 
Бетацетил метадо л 
Декстропропоксифен 
Норациметадол 
ЅТР (DOM) 
Деривати на метадон"; 

6) ред. број 36 се менува и гласи: 
„36 29,25/1 в-1 2-метил-2 пропил-!, 

3-пропандиол-дикарбамат 
(мепробамат)"; 

7) ред. број 38 се менува и гласи: 
„38 29.25/2г-1 Други циклични амиди 

Ех. 
Етинамат 
Диапромид"; 

8) тар. број „29.27/26" се заменува со гар. број 
„29.27/2в"; 

9) тар. број „29.35/21ј" се заменува со тар, број: 
„29.35/2м", зборовите: 

„Меклокалон 
Метакалон 
Морфердин 
Пенадоксон 
Пенампромид 
Пеназоцин 
Пенцилидин 
Пендиметрозин 
Пенметразин 
Пеномофран 
Пеноперидин" 

се заменуваат со зборовите: 
„Меклоквалон 
Метаквалон 
Морферидин 
Фенадоксон 
Фенампромид 
Феназоцин 
Фенициклидин 
Фендиметразин 
Фенметразин 
Феноморфан 
Феноперидин", 

а зборовите „РСЕ" и „Тилидин" се бришат; 
10) ред. број 50 се менува и гласи: 

„50 29.42/36-2 
Растителни алкалоиди, природни или 

произведени со синтеза, нивни соли, етри, 
естри и други деривати, други, други 

Ех. 
Ацеторфин 
Ацетилдихидрокодеин 
Бензилморфин 
Кодоксим 
Дезоморфин 
DET 
Дихидрокодин 
Дихидроморфин 
Дротебанол 
DMT 
Екгонин 
Етилморфин 

Егорфин 
Фолкодин 
Хидрокодон 
Хидроморфинол 
Хидроморфон 
Лизергид 
Мескалин 
Метамфетамин 
Метилдезорфин 
Мет илдихидроморфин 
Метопон 
Морфин метобромид (и други дерива-

ти на морфин на петовалентен азот) 
Морфин N-оксид 
Мирофин 
Никокодин 
Никодикодин 
Никоморфин 
Норкодеин 
Нормофин 
Оксикодон 
Оксиморфон 
Псилоцин 
Псилоцибин 
Тебакон 

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

Е.п.бр. 135 
8 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

193. 

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБО-
ДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА 
ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќа-
ње на царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Ца-
ринскиот закон,и тоа: 

Тарифен 
број на Ца- Н а и м е н у в а њ е Количество ринската та- Н а и м е н у в а њ е 

рифа 

1 2 3 

59.12/5 Ткаенини на друг начин им-
прегнирани или преслечени 
со еднобоен слој боја или ме-
тален прав 
Ех. 
Циклорама платно, бело 60m 
х 8m, црно 60m х 8m, сино 
20m х 8m 3 парчиња 
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83.07/4 Ламби и светлечки тела (лус-
тери и сл.) од прости метали 
и нивни делови (исклучува-
јќи прекинувачи, држачи на 
електрични ламби, електрич-
ни ламби за возила, ламби на 
батерии или магнетски и 
други производи од Глава 85 
на оваа тарифа, освен произ-
водите од тар. број 85.22) 
друго 

Ех. Ламба за мрачна комора 
84.22.61 Други машини и уреди за ди-

гање и манипулација, друго. 
Ех. 
- Рачен телевизиски телес-

коп со должина од 8 т , со 
кабел од 3 до 4 т т 2 и со 
штекер од 32 А и со кош-
ница за кабел. 

- Пантограф со должина од 
4,5ш, со кабел од 3 х 4шш2 

и со штекер од 32 А со ко-
лички 

- Снимателска бесшумна 
дигалка со кошница за 
филмско и телевизиско 
снимање 

- Резервни делови на опре-
мата од алинеа 1 до 3 и тоа 
7% од вкупната вредност 
на таа опрема 

84.52/1А-2 Калкулатори за на маса 
Ех. 
Калкулатор со можност за 
програмирање 

84.59/81 Други машини и механички 
уреди, други 
Ех. 
Уред за електролиза на фик-
сир 

85.01/8в Други трансформатори, дру-
ги 
Ех. 
- Аудиоизолационен тран-

сформатор ожичен до ко-
нектор 

- Влезен трансформатор, 
разделен за ПТТ линии 

85.01/9 Статички конвертори, испра-
вувачи и исправувачки апа-
рати 
Ех. 
- Апарати за еднонасочно 

напојување за сигнализа-
ција од 48У со интерфејс за 
сигнално поседување 

85.10/26 Акумулаторски светилки, 
други 
Ех. 
- Автономни никел-кадмиу-

мов батериски состав за 
телевизиски снимања 3 парчиња 

85.13/1 а Телефонски централи 
Ех. 
- Дигитална телефонска 

централа, со прибор 1 парче 

1 парче - Резервни делови за диги-
тална телефонска центра-
ла 

85.13/16-4 Телефонски апарати, други 
Ех. 
- Дигитален телефон 8 парчиња 

- Телефонски апарат, хибри-
ден 5 парчиња 

85.13/1е-2 Други електрични апарати за 
жична телефонија и телегра-
фија (вклучувајќи и такви 
апарати за жични системи со 
носечка струја), друго 
Ех. 
- Интерфонски систем за те-

левизија 1 комплет 

- Интерфонски систем за ра-
дио 1 комплет 

- Резервни делови за систе-
мите од алинеите 1 и 2 

120 парчиња 

50 парчиња 

1 парче 

5 парчиња 

1 парче 

85.14/1 а Звучници и звучни кутии 
Ех. 

- Слушалки со микрофон 24 парчиња 

> - Звучни кутии со колички 44 парчиња 

- Мали звучници со прибор 1 пар 

- Стерео-слушалки 29 пара 

- Резервни делови за апара-
тите од алинеите 1 до 4 

5 парчиња 85.14/16 Микрофони 
Ех. 

1 парче _ Микрофони со кабли и ко-
нектори 103 парчиња 

- Безжичен микрофон, со 
предавател и приемник 1 комплет 

85.14/1 в Држачи на микрофони и 
слични носачи 
Ех. 
- Микрофонска ногалка и 

3 парчиња пецалка 160 парчиња 
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- Подвижна пецалка 

- Студиска тонска пецалка 

85.14/ 1г Потсилувачи нискофреквен-
гни 
Ех. 
- Потсилувач со рамка и 4 

потсилувачки картички 

- Аудиодистрибуционен по-
тсилувач 

- Стерео-погсилувач 

- Тесгоп 5507 Аудиопотсилу-

85.14/2 Микрофони и нивни поста-
мента, звучници, аудиофрек-
вентки електрични потсилу-
вачи, делови 
Ех. 
Ослабувачи на сигнали 

85.15/1 Предаватели и примопреда-
ватели 
Ех. 
- Микробранови телевизис-

ки примопредаватели 

- Рачни примопредаватели 
за врска помеѓу камера и 
репортажна кола, со резер-
вни батерии 

- Примопредаватели на тон-
ска врска на уредите од 
алинеите 1 до 3 

- Резервни делови 

85.15/2 Телевизиски приемници во 
боја, вклучувајќи и приемни-
ци со вградени уреди за сни-
мање и репродукција на звук 
Ех. 
- Контролни колор-прием-

ници со екрани од 20 еш 33 
с т и 64 с т за контрола на 
шум во слика, со колички 

- Резервни делови за кон-
тролни колор-приемници 

85.15/3 Црно-бели телевизиски при-
емници, вклучувајќи и при-
емници со вградени уреди за 
снимање и репродукција на 
звук 
Ех. 
- Црно-бели монитори од 23 

с т и 38 с т за контрола и 
мерење на изобличувањата 
во сликата со колички 

2 парчиња ' 

2 парчиња 

4 парчиња 

50 парчиња 

12 парчиња 

23 парчиња 

85.15/6 

85.15/8 

8 парчиња 

26 парчиња 

4 парчиња 

6 парчиња 

30 парчиња 

85.15/10а 

- Резервни делови за црно-
-бели монитори 

Други радиооприемници, 
вклучувајќи и приемници со 
вградени уреди за снимање и 
репродукција на звук 
Ех. 
- Професионални контрол-

ни приемници 3 парчиња 

- РМ стереоприемници (тју-
нери) 2 парчиња 

- Резервни делови за прием-
ници од алинеите 1 и 2 

Телевизиски камери 
Ех. 
- Колор-камери, РА1_. В сис-

тем со следниот прибор: 4 парчиња 

- Оптика Ѕ 14 х 7, со серво и 
далечинска контрола за 
зум и фокус 3 комплета 

- визери 4 парчиња 
- исправувани 3 парчиња 
- двократни кодери 1 парче 
- кодери 2 парчиња 
- декодери 4 парчиња 
- контролни апарати 4 парчиња 
- слушалки со микрофон, со 

кабел и конектор 8 пара 
- статив за камери, со две 

рачки и кол ца 4 парчиња 
- оптика Ѕ 12x7, со сервокон-

трола за зум и фокус 1 комплет 
- напонски исправувачи 1 парче 

- колор камери со далечин-
ска контрола и со следни-
от прибор: 1 парче 
визери 2 парчиња 
повеќежилен кабел 100 т 

- оптика 14 X 9 со сервокон-
трола за зум и фокус 1 комплет 

- полначи на батерии 1 парче 
- исправувач 1 парче 
- статив за два држача со гу-

мен триаголник и со куфер 
за глава 1 парче 

14 парчиња 

РадиоТелеграфски и радиоте-
лефонски предавателни и 
приемни уреди, радиоемиси-
они и телевизиски предава-
телни и приемни уреди 
(вклучувајќи и приемници со 
вградени уреди за снимање и 
репродукција на звук) и теле-
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визиски камери; делови за трични струјни кола; развод-
производите од тон. 1 до 7 на ни табли и командни табли и 
овој тарифен број нивни делови, друго 
Ех. Ех. 

- Атенуатор со голема моќ- - Шгекери со приручници 
450 парчиња ност од 100°/^, 40 дВ од од 32А, 250У 450 парчиња 

1-16 Нг 50 О т а ! парче - Специјално угравирани 

- 1ЈНР атенауторски сет од 0 копчиња 1 комплет - 1ЈНР атенауторски сет од 0 копчиња 
3 парчиња 

10 парчиња 
до 2000 МНХ, Одо 104 <1В 1 комплет - Прекинувач^ панел 

- В К 2 конектор од 50 О т а 
3 парчиња 

10 парчиња 
- Пет о делен 1ЈНР раздел ник 1 парче - Преспојна плоча за микро-
- Дигшексер Е31, 1 к\У- фон 4 парчиња 

/ 1 0 0 ^ и ЕЗ 5 40 к\У/4 1 парче - Сигнален панел за • 

- Диплексер ЕЈ0,5 к ^ - звучници 3 парчиња 
/500\У, Е8, 1 парче - Преспоен панел 60 парчиња 

- Дигшексер Е6, 5 к\У/500\У, - Контролен панел за теле-
2 парчиња Е12 1 парче визиска камера 2 парчиња 

- Атенаутори 2 парчиња - Преспоен панел за телеви-
зиска камера 2 парчиња 

* - Панел за видеоконектор 6 парчиња 
85.15/106 Радиотелеграфски и радиоте- - Видео-преспоен панел 15 парчиња 

лефонски предавателни и 
- Видео-преспоен панел 

приемни уреди, радиоемиси-
они и телевизиски предава- 85.20 Сијалици со влакно, освен 
телни и приемни уреди инфрацрвени и ултравиоле-
(вклучувајќи и приемници со тови сијалици 
вградени уреди за снимање и Ех. 
репродукција на звук) и теле- - Специјални сијалици од 
визиски камери; помошни 650\У, 220У од типот ЅК 39 
уреди за радионавигација, за рефлектори за телеви-
радари и рад иоу реди за дале- зиско снимање 50 парчиња 
чинско управување; делови - Специјални сијалици од 
за телевизиските камери од 
точка 8 на овој тарифен број 
Ех. 
Уреди за далечинска коман-
да за камери ТК-45А,со при-

625^', 220У, за рефлектори 
за телевизиско снимање 100 парчиња 

за телевизиските камери од 
точка 8 на овој тарифен број 
Ех. 
Уреди за далечинска коман-
да за камери ТК-45А,со при-

- Специјални сијалици од 2 
к\У, за рефлектори за теле-

100 парчиња л а г а ч и кабли 4 парчиња визиско снимање 
- Специјални сијалици од 5 

к\У, 220 V, за рефлектори 

100 парчиња 

85.17/2в Електрични апарати за визу- за телевизиско снимање 20 парчиња 
елна сигнализација, други - Сијалици од 1,25 к\У, 220 V 
Ех. за рефлектори за телеви-
- Електрични апарати за зиско снимање 200 парчиња 

сигнализација за полици 
1 комплет 

- Сијалици од 2,5 220 У 
на монитори 1 комплет за рефлектори за телеви-

зиско снимање 80 парчиња 

85.17/Зв Електрични апарати за ком-
85.21/2в Други електронски цевки бинирано звучно-визуелна 85.21/2в Други електронски цевки 2 парчиња 

сигнализација, други (вклучувајќи цевки за телеви-
Ех. зиски камери), друго 
Сигнална преклопка 2 парчиња Ех. 

- Клистрони 

85.19/1з Електрични апарати и нивни - Електронски цевки \ Т 
1540, VI. 1430, VI. 1056, делови за вклучување и ис-

клучување на електрични а\У2 19 парчиња 
струјни кола; за заштита на 
електрични кола и создавање 85.22/26 Други електрични уреди и 
на споеви за електрични апарати со посебни функции, 
струјни кола или во елек- кои не се распоредуваат во 
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кој и да е друг тарифен број - Единица за напојување 2 парчиња 
на оваа глава, друго - Панел за контрола на но-

1 парче Ех. винарски панел 1 парче 
- Сигналгенератор од 25 до - Лимитер-компресор, со 

1000 МНг со единица за прибор за монтажа во рам-
ка 

- Аудиосвичер 
1 комплет 
2 парчиња програмирање 1 парче 

прибор за монтажа во рам-
ка 

- Аудиосвичер 
1 комплет 
2 парчиња 

- Аудиомиксета 7 парчиња - Сигналгенератор 1 парче 
- Синхрогенератор со инста- - Аудиодистрибуциони по-

3 парчиња лациона материја 1 парче тсилувачи 3 парчиња 

- Комиресор-лимитер со - Моно аудиоконзола 2 парчиња 
рамка за вградување 6 парчиња Режиски најавен контро-

2 парчиња - Филтер 6 парчиња лен панел 2 парчиња 

- Електронска ревербераци-
6 парчиња 

- Систем за комутација (сви-
сер) 1 комплет 

она единица 1 парче - Инсталационен материјал 1 комплет 
- Еквилајзер на тонски пара- - Миксер преносен 1 парче 

метри 7 парчиња Видеомиксер со 4 х 30 т 
1 парче 

- Уреди за далечинска кон-
7 парчиња 

контролен кабел 1 парче 
- Уреди за далечинска кон-

14 парчиња 
- Панел за напојување 34 парчиња 

трола на магнетофони 14 парчиња 
- Панел за напојување 34 парчиња 

- Уреди за далечинска кон- - Контролна конзола за да-
трола на грамофони 7 парчиња лечинска контрола на ка-

- Ожичена рамка за вграду-
мери и слики техничко 

- Ожичена рамка за вграду-
13 парчиња 

водство 1 парче 
вање на уреди 13 парчиња - Аудио-ви деосвичер, со 20 

1 парче 

- Спикерска маса 6 парчиња влеза и 4 излеза и со 4 кон-
- Дупла монтажна преград- тролни панела 2 комплета 

ка со НЕК. приклучоци 2 парчиња - Видеосвичер со 10 влеза и 
1 излез и со далечински 

- Празен панел 2 парчиња контролен панел 6 комплета 
- Контролна аудиоконзола 2 парчиња 

- Ожичена рамка со вграде-
- Спикерски прекинувач 2 парчиња на опрема 11 парчиња 
- Стерео разделник со 40 - Бочна страна на рамката 11 парчиња 

влеза и 30 излези, компју- - Предна лајсна на рамката 11 парчиња 
терски управувач со УХ 
контрола, со акумулатор - Вентилатор за рамка со ре-

гулација на воздухот 25 парчиња 
за напојување на компјуте-

2 парчиња 
- Контролна конзола за кон-

25 парчиња 

ри 2 парчиња трола на камери 1 парче 
- Контролен систем со ви- - Коректор на временската 

део-терминал, со интерен 
1 комплет 

база 1 парче 
саат и печатач 1 комплет - Свичер за видео-аудио и 

1 парче 

- Стереолимитер 3 парчиња аудио-видео синхрониза-
- Монолимитер 3 парчиња ција со заедничка контро-

ла 3 комплета 
- Потиснувач на шум за 

2 парчиња 
- Аудио-видеосвичер со 10 

осумканален магнетофон 2 парчиња влеза и 1 излез, со далечин-
- Четиринасочна контролна ска контрола 8 комплети 

конзола 1 комплет - Аудио-видеосвичер со 40 
- Електронски стереопрек- влеза и со 1 излез, со дале-

4 комплета лопник 24 х 1 чинска контрола 4 комплета 
- Електронски монопрек-

1 комплет 
- Контролна конзола за 

лопник 20 х 1 1 комплет НРЕ-3 монтажа и со сви-
- Специјален прибор за пре- чер за трикови (ефекти) 

нос на телевизиски и ау-
10 комплети 

техничко водство 2 комплета 
дио-сигнали 10 комплети 

4 парчиња - Конзола за монитори 4 парчиња 
- Новинарски панел 8 парчиња 
- Аудиотест панел 2 парчиња - Идентификационен тест-
- Уреди за далечинска ко-

манда за ЕНО систем 2 комплета - генератор 1 парче 

- Рамка 212В 5 парчиња - Дигитален синхронизатор 
1 парче - Рамка 201В 4 парчиња на слика 1 парче 

- Аудиодистрибуциони по- - Компресор-позиционер на 
тсилувачи 54 парчиња слика за синхронизатор на 

1 парче - Панел за контрола на тон 5 парчиња слика 1 парче 
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Далечински контролен па-
нел за синхронизатор на 
слика 1 парче 
Синхрогенератор на вре-
менскиот код 1 парче 
Монтажна рамка за видео-
дистрибуционен потсилу-
вач 20 парчиња 
Видеодиструбиционен по-
тсилувач 70 парчиња 
Мрежа за напојување за 
видео и импулси дистрибу-
ции 40 парчиња 
Продолжен панел за дис-
трибуциони потсилувачи 10 парчиња 
Видеодистрибуцион потси-
лувач 10 парчиња 
Систем на машинска кон-
трола на матрица со таста-
тура, кој се состои од след-
ното: 1 комплет 
аудио-видеосвичер со 30 
влеза и со 40 излеза и со 
универзален контролен па-
нел за магнетоскопски сеи-
нер; 
аудио-видеосвичер со 40 
влеза и со 4о излеза и со 
универзален контролен па-
нел; 
матрица со команден сис-

тем 
Длабоки ожичени рамки 

за видеоопрема 

Бочна страна на рамката 
за видеоопрема 
Предна лајсна на рамката 
за видеоопрема 
Контролна конзола за тех-
ничко водство 
Аудио-видеосвичер, со 10 
влеза и со 10 излеза и 10 
далечински контролни па-
нели 

Генератор на тест 
Инсерт генератор 
Процесор, со автоматска 
контрола на помилување-
то 
Генератор на датуми и на 
точно време 
Видео-еквализациони по-
теклу вани 
Импулсни дистрибуциони 
потсилувачи 

Главен генератор на им-
пулси 
Автоматски или рачен пре-
судувач за главен генера-
тор на импулси 1 парче 
Помошни синхронизацио-
ни генератори 7 парчиња 
Контролна конзола за тех-
ничка контрола 2 парчиња 

14 парчиња 

85.23/2г 

4 парчиња 

4 парчиња 

1 комплет 

1 комплет 

1 парче 
3 парчиња 

3 парчиња 

1 парче 85.23/3 

50 парчиња 

50 парчиња 

1 комплет 

90.02 

- Аудио-видеосвичер, со 20 
влеза и три излеза 

- Контролни конзоли за тех-
ничко водство: генератор 
на букви и знаци, апарат за 
титлување 

- Уред за уфрлување на на-
тписи 

- Детектор на несинхрони 
сигнали 

- Тастатура за далечинско 
повикување на титлови 

- Електронски контролор на 
титлови и натписи 

- Тастатура за титлување 
- Уред за контрола на тит-

лувани 

- Адаптер за работа во сис-
темот на РА1,-В 625 линии 

- Колордекодер 
- Видеосвичер со десет влеза 

и со еден излез, со дале-
чинска контрола 

- Рамка со двократно напо-
јување и 10 видео дистри-
буции и со еден продолжен 
панел 

- Разни резервни делови, 
прибор и алат за сервиси-
рање на опремата од тар. 
број 85.22/25 

Коаксијални кабли 
Ех. 
- УР кабли 
- Видеокабли 

- Микрофоном кабли 
- Специјални кабли за 

ожичување на преклопки 
- Опслужив кабли 
- Кабли за монтажа 

- Коаксијални кабли 
- Двопарни кабли 
- Петнаестопарни кабли 
- Преспојни кабли 

Изолирани електрични спро-
водник, друго 
Ех. 
- Аудиокабли 
- Спикерски жици 

- Трипарни жици 

- Микрофоном кабли 

- Микрофоном кабли 
Леќи, призми, огледала и 
други оптички елементи, од 
кој и да е материјал, монти-
рани, што се делови или при-

2 парчиња 

3 парчиња 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 
1 парче 

1 парче 

1 парче 
1 парче 

2 парчиња 

1 комплет 

1030 ш 

50 парчиња 

23 парчиња 

1 комплет 
1 комплет 
1 комплет 

1 комплет 
10 парчиња 
10 парчиња 

218 парчиња 

110 парчиња 
5 парчиња 

8 парчиња 

10 парчиња 

2000 т 
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90.10/36 

1 комплет 90.13/1 а 

бор на инструменти или апа-
рати, освен такви оптички 
необработени елементи од 
стакло 
Ех. 
- Објективи за филмска ка-

мера 1 комплет 

90.07/16 Фотографски апарати; фо-
тографски флеш (блиц), апа-
рати и флеш-сијалици, освен 
сијалици со празнење од тар. 
број 85.20, други 
Ех. 
- Фотокамери и фотоапара-

ти со оптика за уреди за 
репродукција 4 комплета 

90.07/2а Фотографски флеш (блиц) 
апарати и флеш-сијалици, 
освен сијалици со празнење 
од тар. број 85.20, апарати 
Ех. 
- Блиц-апарат, со прибор 

90.08/2 Кинематографски камери, 
проектори, уреди за снимање 
и репродукција на звук, ком-
бинирани или ^комбинира-
ни, за филм - со широчина 
од 16 ш т и повеќе, вклучува-
јќи камери за дупли филм со 
широчина од 8 т т 
Ех. 
- Проектор за филм со ши-

рочина од 16 т т 1 парче 

- Кинопроектор за филм со 
широчина од 16 шш 1 парче 

- Филмска тонска камера, со 
прибор, со оптика и со 
троножна статива 1 комплет 

90.10/За Уреди за кинематографски и 
телевизиски лаборатории и 
студии 
Ех. 

Машина за развивање на 
колор-ункер филмови со 
широчина од 16 гаш, со 
прибор и со инсталацио-
нен материјал 1 комплет 

- Маса за премоткување на 
филмови 1 парче 

- Уред за контрола и чисте-
ње на филмска лента 1 парче 

- Монтажна маса 2 парчиња 

- Апарат за зголемување, со 
колорглава, со анализа-
тор, со отпика и со прибор 1 комплет 

90.28/Зг 

- Уред за развивање на фо-
тохартија 1 парче 

- Уред за сушење на хартија 1 парче 

- Орман за сушење на фил-
мови „ * 1 парче 

- Машина за развивање на 
филмови во дозни 1 парче 

- Уред за развивање на спе-
цијални видови хартија 1 парче 

- Уред за рачно развивање 
на хартија од голем фор-
мат 1 парче 

- Миксер за подготовка на 
раствори 2 парчиња 

Други екрани за проектира-
ње, друго 
Ех. 
Проекционо платно 1 парче 

Рефлектори до 10 к ^ 
Ех. 
- к>У рефлектор, со прибор и 

две сијалици 6 комплети 

- 1 к\У рефлектор за следе-
ње, со прибор и со штекер 
од 32А, со статива и две 
сијалици 2 комплета 

- 1 кДУ рефлектор, со прибор, 
со штекер и со сијалица 10 комплети 

- 2 к\У рефлектор за ефекти, 
со прибор, со штекер и две 
сијалици 2 комплета 

- Статив на рефлектор со 
кол ца 20 парчиња 

- Драг за управување 12 парчиња 

- Универзален држач за реф-
лектор 30 парчиња 

- Резервни делови за рефлек-
тори 

Други електронски инстру-
менти и апарати, други 
Ех. 
- Проекционен телевизиски 

контролно-мерен прием-
ник за I, III, IV и V опсег 1 парче 

- Ватметар со индикатор, 25 
до 1000 МНг, 1 парче 

- АС-ОС милиамперметар, 
со тестглава и со единица 
за 100 С 1 парче 

- Мерачи на фреквенции 2 парчиња 
- Панорама адаптер 1 парче 
- Мерен контролен инстру-

мент со монитор 2 комплета 
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Мерач на модулација АМ 1 
РМ сигнали 
Мерач на јачината на по-
лето, со антена 
КР амперметар, од 0 до 
50А 
Ватметар до 1000 
КР киловатметар 
Вектроскоп 
Осцилоскоп 
Рамка за вектроскоп и 
рамка за осцилоскоп 
Прецизен дигитален мул-
тиметар 
Логички анализатор, со 
прибор 
Бројач на фреквенции 
Мерач на шум за видео 
сигнал 
Коаксијален кристален де-
тектор 
Бројач 
Спектрален анализатор 
Телевизиски мерен мони-
тор 
Нормализатор 
Стерео линиски монитор 
со, 16 мосни стерео-влеза, 
со 2У1Ј/РРМ линиски по-
тсилувач и со спикерски 
потсилувач 
РРМ програметар 
Волт-ОНМ мултиметар 
Аудиомерен генератор 
Аудиоанализатор 
Х-У пишувач, со ОЅ мо-
дул и со анализатор на 
фреквентниот спектар 
Прецизен дигитален мул-
ти метар 
Мултиметар 
Аудиотест анализатор на 
тон, со генератор 
Аудиомерен систем 
Анализатор на комуника-
ц и с к и систем 
Универзален мост 
Анализатор на изобличу-
вања 
Инструмент за мерење на 
изворот на моќноста 
Инструмент за испитување 
на потсилувачот 
Инструмент за испитување 
на микрофоном претпот-
силувачи 
Инструмент за испитување 
на микрофони 

90.29 
2 парчиња 

1 комплет 

1 парче 
1 парче 
1 парче 

12 парчиња 
22 парчиња 

11 парчиња 

2 парчиња 

1 комплет 
1 парче 

1 парче 

1 парче 
1 парче 

2 парчиња 

1 парче 
1 парче 

1 парче 
2 парчиња 

12 парчиња 
2 парчиња 

1 парче 

91.04/2 

92.07 

1 парче 92.11/2 

2 парчиња 
4 парчиња 

1 парче 
1 комплет 

92.11/3 
1 парче 
1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 92 Л1/46 

1 парче 

Делови и прибор, погодни за 
употреба исклучиво или 
главно со еден или повеќе 
производи од тар. број 90.28 
Ех. 

- Логаритамски периодични 
насочени антени за мерач 
на полето, со прибор 
(пневматски столб, конек-
тори, кабли и др.) 

- Термистор 

Други часовници, друго 
Ех. 

- Главен сатен систем за 
обезбедување импулси за 
100 импулсни сатови 

- Импулсен ѕиден саат 
- Импулсен саат за на маса 
- Матичен саат 

- Импулсен саат 
- Приемник за меѓународно 

точно време 

- Дигитален импулсен саат 
- Четирицифрена штопери-

ца 

Електромагнетски, електрос-
татички, електронски и слич-
ни музички инструменти 

Ех. 
Уред за кодирање на говор, 
синтесајзер, анализатор 

Други електрични грамофо-
ни и апарати, за репродукци-
ја на звук 
Ех. 

- Грамофон со постамент и 
со далечинска команда 

Телевизиски апарати за сни-
мање или репродукција на 
слика и звук 
Ех. 

- Касетен 1Ј-матик магне-
тофон 

- Касетен УНЅ магнетоскоп 
- Чистач-премотувач на маг-

нетофонски ленти 

Магнетофони 
Ех. 
- Магнетофон студиски 

2 комплета 
1 парче 

1 парче 

20 парчиња 
4 парчиња 

1 парче 

19 парчиња 

1 парче 

9 парчиња 

4 парчиња 

1 парче 

3 комплета 

2 парчиња 
1 парче 

1 парче 

12 парчиња 
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196. 

- Стерео професионален ка-
сетофон 

- Преносен магнетофон 
- Стереокасетофон со беско-

нечна лента, за емитување 
- Стерокасетофон со беско-

нечна лента за снимање 
- Далечинска команда за 

магнетофон 

92.11/4в Грамофони; диктафони и 
други апарати за снимање 
или репродукција на звук, 
друго, друго 
Ех. 
Диктафон, четириканален, со 
дупла патека за снимање на 
говор 

92.12/1 Подготвувени подлоги за 
звучни и други снимања 
Ех. 
Видеокасети УНЅ, 120 мин. 

5 парчиња 
12 парчиња 

4 парчиња 

2 парчиња 

5 парчиња 

1 парче 

24 парчиња 

Врз основа на член 3 во врска со чл. 2 и 17а од Зако-
нот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за 
кредитрање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во периодот 
од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
74/80, 42/82 и 74/82) со согласност на надлежните репуб-
лички и покраински органи, Собранието на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПО-
СТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1982 ГО-

ДИНА 

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини (во ната-
мошниот текст: средства на Фондот) за 1982 година се ут-
врдуваат во следните износи: 

2 парчиња 

2 комплета 

92.13/2 Друг прибор и делови за апа-
рати од тар. број 92.11, друго 
Ех. 
Чистач на временски код 

94.01/16-2 Столови и други седишта од 
метал, друго 
Ех. 
Подвижни седишта со 
можност за составување, со 
вкупен капацитет од 150 луѓе 

94.03/1 Друг мебел и негови делови, 
од метал 
Ех. 
Полици за монитори (за ау-
дио и видео режија, мастер, 
режија за одвивање на про-
грами, телекино, магнетофо-
ни, монтажа на програми и 
режија на светло) 

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

во милиони динари 

Реден Република и автоном-
број на покраина 

Височина на обврската 
1,83% од 0,03% од Вкупно 
општес- општес-
твениот твениот 

производ производ 
(член 2 (член 17а 

од Зако- од Зако-
нот) нот) 

1. СР Босна и Херцего-
вина 6.489,1 106,4 6.595,5 

2. СР Македонија 2.687,1 44,0 2.731,1 
3. СР Словенија 7.320,7 120,0 7.440,7 
4. СР Србија (без САП) 11.039,0 181,0 11.220.0 
5. СР Хрватска 12.108,2 198,5 12.306,7 
6. СР Црна Гора 985,5 16,1 1.001,6 
7. САП Војводина 4.835,4 79,3 4.914,7 

8. САП Косово 966,3 15,9 982,2 

Вкупно: 46.431,3 761,2 47,192,5 

Е. п. бр. 132 
26 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

2. Согласно со Законот за постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, ре-
публиките и автономните покраини се должни разликата 
меѓу износите на средствата на Фондот утврдени со оваа 
одлука и износите уплатени на име аконтација на сред-
ствата на Фондот за 1982 година, да ја уплатат во корист 
на средствата на Фондот во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот Јјен од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

02 Бр. 99/7 
28 февруари 1984 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански надоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Заменик - претседател, 
Павле Тасевски, е. р 

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

02 Бр. 99/8 
28 февруари 1984 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Замекик-претседагел, 
Павле Тасевски, е. р. 

197. 198. 

Врз основа на член 19 став I точка 3 од Законот за 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76 и 
72/81) и член 10 во врска со член 17а од Законот за ПОСЈО-
јаните средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80, 42/82 и 
74/82), Собранието на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини, на XI. седница 
одржана на 27 и 28 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА 
АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат следните износи на годишната и ме-
сечната аконтација на постојаните средства на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини за 1984 година (во понатамошниот текст: Фон-
дот): 

- во милиони динари 

Реден Република односно 
број автономна покраина 

Годишна Средства по основ 
аконта- на задолжителен 
ција на заем (50%) 

постоја-
ните 

средства Годишна месечна 
на Фон- обврска обврска 

дот 

1 2 3 4 5 

1 СР Босна и Херцего-
вина 12.070,6 6.035,3 502,9 

2 СР Македонија 4.975,5 2.487,8 207,3 
3 СР Словенија 13.193,4 6.596,7 549,7 
4 СР Србија (без САП) 20.211,9 10.105,9 842,2 
5 СР Хрватска 20.952,9 10.476,4 873,0 
6 СР Црна Гора 1.830,0 915,0 76,3 
7 САП Војводина 8.942,9 4.471,5 372,6 
8 САП Косово 1.809,8 904,9 75,4 

Вкупно: 83.987,0 41.993,5 3.499,4 

Врз основа на член 4 од Договорот за обезбедување 
средства за премостување на разликите настанати поради 
различните услови за запишување заеми и за пласман на 
средат вата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 77/82), Собранието на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини, на XI седница 
одржана на 27 и 2.8 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПРЕМОСТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ПО-
РАДИ РАЗЛИЧНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЗА-
ЕМИ И ЗА ПЛАСМАН НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 

1984 ГОДИНА 

1. Средствата за премостување на разликите настана-
ти поради различните услови за запишување заеми и за 
пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини за 1984 година 
се утврдуваат во износ од 930.231,104 динари. 

2. Износот на средствата од точка I на оваа одлука ќе 
го обезбедат, и тоа: 

Динари 
116.744.004 
51.348.757 

160.836.958 
219.627.564 
250.232.167 

18.046.483 
95.627.757 

17.767.414 

1) СР Босна и Херцеговина 

2) СР Македонија 

3) СР Словенија 

4) СР Србија (без САП) 

5) СР Хрватска 

6) СР Црна Гора 

7) САП Војводина 

8) САП Косово 
Вкупно: 930.231.104 

3. Согласно со член 5 став 2 од Договорот за обезбе-
дување средства за премостување на разликите настанати 
поради различните услови за запишување заеми и за плас-
ман на средствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини, Фондот на феде-
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рацијата ќе им издаде потврда на републиките и автоном-
ните покраини за износот на годишно уплатените сред-
ства за премостување на разликите настанати поради раз-
личните услови за запишување заеми и за пласман на 
средствата на тој фонд. 

4. Средствата од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се вратат 
во годините во кои отплатите на заемите од страна на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини ќе бидат поголеми од обврските на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни спрема уплатувачите на заемите, а сразмерно со сред-
ствата обезбедени за премостување на тие разлики. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од цс-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ3", 

02 Бр. 99/9-81 
28 февруари 1984 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Заменик - претседател, 
Павле Тасевски, е. р, 

199. 

Врз основа на член 20 од Самоуправната спогодба за 
утврдување на правото за враќање на царините и на дру 
гите увозни давачки („Службен лист На СФРЈ", бр. 10/84), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЈА КРИТЕРИУМИТЕ СПОРЕД КОИ НАРОДНИТЕ 
БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ 
НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЌЕ ГИ ПРОДОЛ-
ЖУВААТ РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

1. Народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина (во натамошниот 
текст: народната банка), може на организациите на 
здружен труд и на другите организации и заедници што 
извезле стоки, односно на организациите на здружен труд 
што им дале сопствени услуги на странски лица (во ната-
мошниот текст: оргнизациите на здружен труд), на нивно 
барање, да им го продолжи рокот за поднесување барање 
за остварување на правата за враќања предвидени со Са-
моуправната спогодба за утврдување на правото за враќа-
ње на царината и на другите увозни давачки: 

1) ако организациите на здружен труд не можеле во 
пропишаниот рок да прибават определена документација 
заради остварување на правото за враќање на царината и 
на другите увозни давачки, што ќе докажат со соодветна 
документација: 

2) ако се во прашање случаи предизвикани од виша 
сила (пожар, поплава, земјотрес и ел.). 

2. Ако се во прашање причини од кадровска и органи-
зациона природа, чија веродостојност е поткрепена со со-
одветна документација (болест, отсуство и ел.), организа-
циите на здружен труд што извезле стоки односно услуги, 
се должни на народната банка да и поднесат докази дека 
организацијата на здружен труд за чија сметка е извршен 
извозот на стоки, односно на услуги, прифаќа пресметката 
на враќањето на царината и на другите увозни давачки да 
се изврши во рок подолг од пропишаниот рок. 

3. Ако народната банка утврди дека организациите 
на здружен труд не ги исполниле условите за остварување 
на правата предвидени со Самоуправната спогодба за ут-
врдување на правото за враќање на царините и на другите 
увозни давачки, ке постапат во согласност со одредбите на 
член 21 от таа спогодба, на начинот пропишан со Законот 
за о п л а т а управна постапка. 

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О бр 21 
17 април 19^4 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

200. 

Врз основа на член 16 став 2 од Самоуправната спо-
годба за утврдување на правото за враќање на царините и 
на другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ" бр. 
10/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТКА НА 
ВРАЌАЊЕТО НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗ-

НИ ДАВАЧКИ 
1. Организациите на здружен труд и другите органи-

зации и заедници (во натамошниот текст: организациите 
на здружен труд), што ќе остварат девизен прилив со из-
воз на стоки и услуги и ќе ги исполнат условите пропиша-
ни со Самоуправната спогодба за утврдување на правото 
за враќање на царините и на другите увозни давачки, под-
несуваат барање за остварување на правото од таа спогод-
ба на образецот Барање за пресметка на враќањето на ца-
рината и на другите увозни давачки, што е отпечатен кон 
оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

2. Барање за исправка на барањето од точка 1 на оваа 
одлука, организацијата на здружен труд поднесува на об-
разецот Барање за исправка на барањето за пресметка на 
враќањето на царината и на другите увозни давачки, што 
е отпечатен кон оваа одлука и преставува нејзин составен 
дел 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 20 
17 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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Образец бр. 1704-» 

Извозник 
1 6 5 1 

Народна банка 
1 1 1 

брод БАРАЊЕ 
за пресметка на враќањето на царината и на другите увозни давачки 

1. Според Самоуправната спогодба за утврдување на 
правото за враќање на царината и на другите увозни , ш и ф пресметка] | 
давачки од ; „ Т , • 

2. Пријава за склучениот договор ор. | 1. од | I прифатена во НБ I I ) 

Ј 3. Прилив на девизи | 
(назив на валутата) на стоки 

4. Ивогз 1 (бр. на царинската декларација— 
на услуги 

износ ј I датум !_ 

(облик на извозната 
работа 

I 

датум на царинењето - меѓународен аранжман 

5. стоки 
6. Услуга 
7. Стопанска дејност 
8. Земја 

(во која пристигнале стоките - е дадена услуга) (земја на купувачот на стоките - нарачувачот) 
9. Производител на стоките - давател на услугата | | ј 
10. Вредност на извозот франко југословенска граница: 

А. Износ на приливот што се пресметува 

Б. Странски трошоци: 
- возарина од југословенската граница 

— осигурање 

Ознака на 
валутата К у р с Износ во 

валута 
Износ во 
динари 

Вкупно странски трошоци 

В. Вредност на извозот франко југословенска граница (А-Б) во динари (без децимали) 
11. Други основици за остварување на правото според Са моуправна спогодба (во динари без децимали) 

1 | I 2 | | 3 | 
(»странска возарина«) 

12. 
ПРЕСМЕТКА 

Самоуправна спогодба Пресметан износ 
во динари 

Член и став стапка 

Самоуправна спогодба Пресметан износ 
во динари 

Член и став стапка 

13. Средствата во вкупен износ од | I Да се дозначат на сметката 1 
14. Назив на сметката I 

(матичен број) 
15. Забелешка: 
16. 

(потпис на работникот и број на телефонот) (печат на ООЗТ и потпис на овластеното лице) 

~ = Датум на приемот на (датум и потпис на утврдување на исправноста на ба- ** Ј
 и . 

рањето и на документацијата во НБ) барањето во нк> 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозво-
ла и за условите и постапката за издавање дозволи за из-
воз и увоз на стоки, објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бо. 8/84, се потпаднале долунаведените грешки, та се да-
ва 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 
ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ И УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА 
НА ДОЗВОЛА И ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ 

Во Одлуката за определување на стоките што се и уве-
зуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за услови Ј е и 
постапката за издавање дозволи за извоз и увоз на е токи, 
во Списокот на стоките што се извезуваат врз основа на 
дозвола под реден број 3 во колона 2 наместо тар.-број: 
„12.07/Зв" треба да стои: „13.02/Зв", а под реден број 43 
во колона 2 наместо тар. број: „72.01" треба да стои: 
„72.01/1". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 16 
април 1984 година., 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за долгогодишна револуционерна работа и за из-

вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, за развивањето и јакнење-
то на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и 
независност на нашата земја, како и за придонес кон нејзи-
ната политика за мир и пријателска соработка со другите 
држави - . 

О д С А П К о с о в о 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Дева Али Вели. 

Бр. 71 
20 јули 1983 година 

_ Белград 
Претседател 

на Претседателството' на 
СФРЈ, 

' Мика Штанда^ е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за извонредни заслуги во развивањето и зацврсч > ва-

шето на мирољубиѕата соработка и пријателските однрси 

меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Сојузна Република Германија 

\ 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
проф. д-р'Каг1 Сагѕ*епѕ, претседател на Сојузна Ре-

публика Германија. 

Бр. 78 
1 септември 1983 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се ' 

одликуваат: 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на со-

работката и пријателските односи меѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Сојузна Република 
Германија , 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЛЕНТА 

А1о1ѕ МеПеѕ, државен министер на МИР, 
Напѕ Кеиѕе!, државен секретар, шеф на Уредот на 

претседателот на Сојузна Република Германија; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ногѕ! ОгађеЛ, амбасадор на Сојузна Република Гер-
манија во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

(1-г Јш$еп ЗидћојПГ, началник, заменик-шеф на Уредот 
за печат на Сојузната влада, 

<5-г Не1ши1 Еискпе^е!, началник, шеф на Кабинетот 
на претседателот на Сојузна Република Германија, -

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 
д-г ОегоМ УОП Вгаиптић!, советник I класа, шеф на 

политичкиот сектор во МИР, 
сЅ-г Егћагд НоНегтапп, советник I класа, заменик -

шеф на протоколот на МИР, 
д-г Ргапг Ке11, советник I класа, шеф на политичкиот 

сектор во МИР; 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

\Уи1Г-ОЈе1ег ПѕсНег, поморски капетан, офицер за 
врска на министерот за одбрана на Сојузна Република 
Германија кај претседателот на СР Германија 

\\^о1Ѓ§ап§ 2Јегег, советник, шеф на Отсекот за надво-
решна политика во Кабинетот на претседателот на Сојуз-
на Република Германија, 

Каг1 Тћеос1ог РаѕсНке, советник I класа, началник на 
Уредот за печат во МИР, 

<1-Г Напѕ-ЕпедпсН УОП Р1ое1г, советник I класа, начал-
ник на Бирото на министерот за надворешни работи, 

<1-г Каг1 Ѕра1ске, советник, началник на Одделението 
во Министерството за печат и информации, 

ОеИеу Е)1ећ1, официјален претставник за печат на пре-
тседателот на Сојузна Република Германија, 

К1аиѕ В1ааск, советник I класа во Протоколот на 
МИР, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

ОиШег МаПепеѕ, советник во Протоколот на МИР -
секретар на делегацијата. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

183. Закон за утврдување на изворите на средства за 
финансирање на сојузните стоковни резерви — 623 

184. Закон за измени и дополненија на Законот за 
средствата на резервите 623 

185. Закон за измени и дополненија на Законот за зе-
мање определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година — 624 

186. Закон за задолжување на Народната банка на Ју-
гославија во странство во 1984 година 626 

187. Одлука за именување претседател на Одборот за 
Наградата на Антифашистичкото веќе на народ-
ното ослободување на Југославија и за објавува-
ње на составот на тој одбор 627 

188. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за разгледувањето 
на Извештајот од Заедницата на југословенско-
то електростопанство за работата, развојот и 
функционирањето на југословенскиот електрое-
нергетски систем како технолошки единствен 
систем во 1983 година 628 

Бр. 79 
1 септември 1983 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Бр. 80 
1 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

189. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на С Ф Р Ј з а разгледувањето 
на Извештајот на Сојузниот завод за општестве-
но планирање за активностите врз подготовката 
на долгорочниот и среднорочниот план на Ју-
гославија 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 

- за особени заслуги во развивањето на стопанската 
соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Сојузна Република 
Германија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Ногѕ* Миепгпег, заменик-претседател на Деловодни-
от одбор на концернот на Уо1кѕ^а§еп АкНеп^еѕеПѕсНаЛ од 
\Уо1Ѓѕ5иг§ 

629 

190. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за досегашните ак-
тивности и за резултатите на остварувањето на 
Општествениот договор за мерките за поттикну-
вање на отворање на нови и модернизација на 
постојните рудници на јаглен и на експлоатаци-
оните полиња на нафта и гас 630 

191. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за разгледувањето 
на Информацијата на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија за остварувањето на по-
литиката на развојот на енергетиката во 1984 го-
дина 631 

192. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за 
патни и други трошоци што на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци 632 

193. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
издавање на Списокот на стоките опфатени со 
оделните форми на извозот и увозот и за постап-
ката на контрола на царинските органи во врска 
со применувањето на тој список 632 

194. Одлука за измени на Одлуката за определување 
на стоките што се извезуваат и увезуваат врз ос-
нова на дозвола и за условите и постапката за 
издавање дозволи за извоз и увоз на стоки 654 

195. Решение за утврдување на опремата што е осло-
бодена од плаќање на царина врз основа на член 
27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон 655 

196. Одлука за утврдување на годишниот износ на 
постојаните средства на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини за 1982 година 663 
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Страна 

197. Одлука за утврдување на годишната и месечна-
та аконтација на постојаните средства на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1984 година 664 

198. Одлука за утврдување на износот на средствата 
за премостување на разликите настанати поради 
различните услови за запишување на заеми и за 
пласман на средствата на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за 1984 година 664 

Страна 

199. Одлука за критериумите според кои народните 
банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини ќе ги продолжуваат роко-
вите за поднесување барање за остварување на 
правото за враќање на царината и на другите 
увозни давачки 665 

200. Одлука за обрасците на барањето за пресметка 
на враќањето на царината и на другите увозни 
давачки 665 

Исправка на Одлуката за определување на стоките 
што се извезуваат и увезуваат врз основа на до-
звола и за условите и постапката за издавање до-
зволи за извоз и увоз на стоки 668 
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