
^СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.580 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 
динари. — Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредници 
тео 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

338. 
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 ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 
април 1988 година. 

П бр. 818 
29 а̂ прил 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон (^Службен лист на СФРЈ", бр. 

10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86) во 
член 19 став 1 во точка 8 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и се додава точка 9, која гласи: 

„9) за стоки што се увезени без плаќање царина од-
носно со намалување на царинската стапка врз основа на 
член 50 од овој закон, а што не се извезени во странство во 
рок од една година од денот на преминувањето на стоките 
преку царинската линија - со денот на истекот на рокот од 
една година од денот на преминувањето на стоките преку 
царинската линија односно со денот на поднесувањето ба-
рање за пресметка и плаќање на царината и на другите 
увозни давачки, ако барањето е поднесено пред истекот на 
рокот од една година од денот на преминувањето на сто-
ките преку царинската линија." 

' у Член 2 
Во член 22 по став 9 се додава став 10, кој гласи: 
„(10) Износот на царината за стоките што се увезени 

без плаќање царина односно со намалување на царинската 
стапка врз основа на член 50 од овој закон, а што не се из-
везени во странство во рок од една година од денот на 
преминувањето на стоките преку царинската линија (член 
19 став 1 точка 9), се утврдува според прописите што 
важат на денот на истекот на рокот од една година од де-
нот на преминувањето на стоките преку царинската лини-
ја односно според прописите што важат на денот на под-

несувањето на барањето за пресметка на царината и на 
другите увозни давачки, ако барањето е поднесено пред 
истекот на рокот од една година од денот на преминува-
њето на стоките преку царинската линија." 

Член 3 
Во член 27 став 4 по зборовите: "предмети и опрема" 

се додаваат зборовите: „и во која количина". 
По став 6 се додаваат нови ст. 7, 8,9 и 10, кои гласат: 
„(7) Ослободени се од плаќање царина организациите 

на здружен труд за аеродромски услуги - на опремата и 
резервните делови што не се произведуваат во земјата, а 
служат за безбедност на аеродромите (антидиверзиона и 
друга опрема). 

(8) Сојузниот извршен совет, на предлог од функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите, по претходно прибавено 
мислење од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
и Сојузниот комитет за сообраќај и врски, утврдува која 
опрема и резервни делови можат да се увезуваат без пла-
ќање царина во согласност со став 7 од ОВОЈ член. 

(9) Ослободена е од плаќање царина Сојузната упра-
ва за царини - на опремата, резервните делови и средства-
та што не се произведуваат во земјата, а се употребуваат 
за сузбивање на недозволен промет на оружје, муниција, 
експлозив, дрога и ел. 

(10) Сојузниот извршен совет, на предлог од функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите, утврдува која опрема, ре-
зервни делови и средства можат да се увезуваат без плаќа-
ње царина во согласност со став 9 од овој член." 

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 11 и 12. , 

Член 4 
Во член 28 точка 2 став 1, точка 7 став 2, точка 8 став 

2 и точка 11 став 2 зборовите: „врз основа на усогласени 
ставови со надлежните републички и покраински органи" 
се бришат. 

По точка 15 се додава точка 16, која гласи: 
„16) државјаните на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија и странските државјани - на лековите 
за лична употреба што ги примаат од странство во прат 
ки." 

Член 5 1 

Во член 29 став 2 зборовите: „ст. 1 до 3" се бришат. « 
Член 6 

/ 
Во член 30 став 1 зборовите: „во три години еднопод-

руго" се заменуваат со зборовите: „во период од четири 
години". 

Во став 6 зборовите: „ст. 5 и 8" се заменуваат со збо-
ровите: „ст. 7 и 10". 

Член 7 
По член 30 се додава член ЗОа, кој гласи: 

^„Член ЗОа 
Врз основа на барање на лицата од чл. 25 до 30 на 

овој закон за ослободување од плаќање царина односно за 
примена на намалена царинска стапка, царинарницата до-
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несува решение за ослободување од плакање царина од-
носно за примена на намалена царинска стапка." 

Член 8 
Во член 41 став 3 втората реченица се брише. 
По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Кога во постапката за царинење на стоките вред-

носта означена во фактурата односно во царинската дек-
ларација не може да се прифати како царинска основица 
зашто не одгбвара на одредбите на овој закон за договоре-
ната цена, а царинскага основица не може да се утврди 
согласно со одредбите на чл. 34 до 45 од овој закон, ке се 
постапи согласно со одредбите на член 266 од овој закон." 

Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануваат ст. 5, 6 и 7. 

Член 9 
Член 50 се менува и гласи: 
„(1) Увоз на стоки без плакање царина односно со на-

малена царинска стапка, во согласност со целите на еко-
номската политика на земјата, може да се врши под след-
ните услови: 

1) дека стоките ке се употребат во производството на 
стоки за извоз; 

2) стоките да се увезуваат од земји од конвертибилно-
то или клириншкото подрачје, а да се извезуваат во земји 
од конвертибилното подрачје; 

3) стокиге да се увезуваат од земји од клириншкото 
подрачје и да се извезуваат во земји од клириншкого под-
рачје; 

4) увозот на стоки да придонесува за зголемување на 
извозот на производи од повисок степен на обработка на 
една технолошка групација од истородно производство; 

5) стоките заради производсгво на стоки за извоз да 
се увезуваат заради одржување на континуитетот во снаб-
дувањето на определен странски пазар, освојување на нов 
странски пазар, остварување заштеди во трошоците за 
превоз, порационално користење на постојните капаците-
ти и сл. 

(2) Поблиските прописи за критериумите за одобру-
вање увоз на стоки без плакање царина односно со нама-
лување на царинската стапка за стоки што ке се употребат 
во производството на стоки за извоз од став 1 на овој член 
ги утврдува Сојузниот извршен совет во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, во согласност 
со целите утврдени со Резолуцијата за политиката на ос-
тварувањето на општествениот план на Југославија за ге-
ковната година. 

(3) Функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, во спогодба 
со функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на надворешната трговија, врз 
основа на критериумите од ст. 1 и 2 на овој член, може да 
одобри увоз на стоки без плакање царина односно со на-
малување на царинската стапка под услов увозникот уве-
зените стоки да ги употреби во производство за извоз и, 
најдоцна во рок од една година од денот на преминување-
то на стоките преку царинската линија, да извезе во стран-
ство стоки во иста вредност. 

(4) Ако стоките сукцесивно се увезуваат, рокот^од 
став 3 на овој член се смета за секоја пратка посебно. 

(5) Ако вредноста на увезените стоки од стаБ 3 на овој 
член е поголема од вредноста на извезените стоки, на раз-
ликата на вредноста на стоките ке се наплати царина спо-
ред прописите што важеле на денот кога изминал рокот 
од една година од денот на преминувањето на стоките 
преку царинската линија." 

Член 10 
Во член 73 став 2 по зборовите: „возниот ред", бук-

ват: „а" се брише, а по зборовите: „два часа", се додаваат 
зборовите: „а кај маршрутните товарни возови со ист вид 
стоки - најдолго за еден час,". 

Член 11 
Во член 189 став 4 зборовите: „30 дена" се заменуваат 

со зборовите: „90 дена". 

Член 12 
Во член 206 став 1 точка 3 по зборовите: „специјали-

зирани складови за странски стоки и стоки од домашно 
производство," се додаваат зборовите: „централни скла-
дови,". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Ако за сместување и ракување со некои стоки се 

пропишани посебни услови, царинарницата ке одобри 
сместување на стоките во просториите од ст. 1 и 2 на овој 
член само ако се исполнети тие услови." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 6, зборовите: 

„како и начин на наплата на тие давачки" се заменуваат со 
зборовите: „начин на наплата на тоа обезбедување, како и 
начин на наплата на царина и други увозни давачки". 

Член 13 
Во член 208 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат: 
„(3) Местото за царинско стовариште го определува 

царинарницата, со претходно прибавено 'мислење од 
железничката станица и од лучката односно пристанишна-
та организација на здружен труд. 

(4) Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот 
магацин или од царинското стовариште во време што ке 
го определи царинарницата во спогодба со железничката 
станица или со лучката односно пристанишната организа-
ција на здружен труд." 

Член 14 
Во член 209 по став 3 се додаваат ст. 4 и 5, кои гласат: 
„(4) Ако држателот на железничко-царинскиот мага-

цин не се џридржува кон обврските пропишани со овој за-
кон или со прописите донесени врз основа на овој закон, 
царинарницата може со решение привремено да го затво-
ри железничко-царинскиот магацин и да определи рок во 
кој утврдените недостатоци мораат да се отстранат. Ако 
држателот на железничко-царинскиот магацин не ги от-
страни утврдените недостатоци во определениот рок, ца-
ринарницата донесува решение за затворање на железнич-
ко-царинскиот магацин. 

(5) Држателот на железничко-царинскиот магацин е 
должен да води евиденција за стоките сместени во желез-
ничко-царинскиот магацин." 

Член 15 
Во член 210 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„(7) Во царинскиот склад е дозволено, со претходно 

одобрение и под надзор на царинарницата, денатурирање, 
алк'охолизирање, препакување, сортирање, чистење и 
вршење на други дејствија во врска со стоките." 

По досегашниот став 7, кој станува став 8, се додава 
став 9 кој гласи: 

„(9) Држателот на царинскиот склад е должен да во-
ди евиденција за стоките сместени во царинскиот склад." 

Член 16 
Во член 211 по став 5 се додава став 6, кој гласи: 

„(6) Држателот на царинското сместувалиште е должен да 
води евиденција за стокиге сместени во царинското смес-
тувалиште." 

Член 17 
Во член 212 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Царинарницата може да одобри делови на опре-

ма и други кабести предмети за чие пренесување е неоп-
ходна специјална механизација да можат да се сместат 
под царински надзор и на место што не е оградено." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 18 
Во член 213 став 1 по зборовите: „Консигнационен 

склад е" зборот: „склад" се заменува со зборовите: „затво-
рена просторија или ограден, покриен или непокриен про-
стор". > 
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Во став 6 зборот: „асортиманот" се заменува со збо-
рот: „видот". 

Во став 10 по зборот: „сервис", се додаваат зборови-
те: „централен склад, слободна царинска продавница,". 

По став 10 се додаваат ст. 11 и 12, кои гласат: 
„(11) Ако стоките се изнесуваат од консигнациониот 

склад заради сместување во царински магацин, царинско 
стовариште или царински склад кој се наога во истото 
место во кое се наога и консигнационит склад, царинење 
на стоките може да се врши во консигнациониот склад, а 
стоките мораат да се изнесат од консигнациониот склад 
во рок од 10 дена од денот на извршеното царинење. 

(12) За стоките што привремено се изнесуваат од кон-
сигнациониот склад Јцаринарницата го утврдува рокот за 
вракање на тие стоки зависно од целта поради која стоки-
те привремено се изнесуваат, но не подолго од 90 дена." 

Член 19 
Во член 215 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Врз основа на барањето од став 1 на овој член за 

промена на вредноста на одделни видови стоки, царинар-
ницата може со решение да одобри измена на вредноста 
само на целокупната количина на стоки од ист вид и ист 
квалитет што од денот на примената на договорот однос-
но извршувањето на налогот се наога на консигнационен 
склад. Царинарницата во решението означува од кога 
важи новата вредност." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 20 
Во член 216 се додава нов став 1, кој гласи: 
„(1) Стоките што пристигнале од странство заради 

сместување во консигнационен склад можат претходно да 
се сместат во царински магацин, царинско стовариште, 
царински склад, железничко-царински магацин или царин-
ска зона." 

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, на крајот 
се додава реченица, која гласи: 

„Декларација за сместување на стоките во консигна-
ционен склад се поднесува и кога стоките се пренесуваат 
во друг консигнационен склад на истиот држател." 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се менува и 
гласи: 

„(3) По приемот на декларацијата од став 2 на овој 
член, царинарницата ги прегледува стоките и ја утврдува 
нивната состојба во поглед на количината, видот и вред-
носта. Стоките се прегледуваат во просториите и просто-
рите од став 1 на овој член, а по барање од држателот на 
консигнациониот склад, царинарницата може да одобри 
преглед да се врши и во консигнациониот склад." 

По став 3 се додава став 4, кој гласи: 
„(4) Ако при прегледот на стоките се земени мостри 

или поради оправдани причини кон декларацијата за 
сместување на стоките во консигнационен склад не можат 
да се поднесат пропишаните исправи, стоките што се 
сместени во консигнациониот склад не можат да се пушта-
ат во промет додека тие исправи не и се поднесат на цари-
нарницата." 

Член 21 
Во член 220 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„(2) Евиденција за вредноста на стоките во консигна-

циониот склад се врши по фактурната цена изразена во 
странската валута во која е договорено плакање со стран-
ската фирма односно по која, според прописите за девиз-
ното работење, се врши пресметување со странската фир-
ма. 

(3) Ако стоките се продаваат по цена што е поголема 
односно помала од вредноста по која се евидентирани, 
држателот на консигнациониот склад е должен на цари-
нарницата навремено да и го достави ценовникот по кој се 
продаваат стоките." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 22 
Во член 221а по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„(3) Ако држателот на специјализиран склад на 
странски стоки и стоки од домашно производство не се 
придржува кон обврските пропишани со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на овој закон, царинарни-
цата може привремено да го затвори специјализираниот 
склад на странски стоки и стоки од домашно производ-
ство и да определи рок утврдени недостатоци да се от-
странат. Ако држателот на специјализираниот склад на 
странски стоки и стоки од домашно производство не ги 
отстрани утврдени недостатоци во определениот рок, ца-
ринарницата донесува решение за затворање на специја-
лизираниот склад на странски стоки и стоки од домашно 
производство." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 23 
По член 221а се додаваат ново поглавје и член 2216, 

кои гласат: 
„Централни складови 

Член 2216 
(1) Централен склад е затворена просторија која и 

служи на организацијата на здружен труд регистрирана за 
држење на слободна царинска продавница за сместување 
на стоки наменети за продажба во слободна царинска про-
давница. 

(2) Во централен склад можат да, се сместуваат увоз-
ни царински стоки во сопственост на странски лица наме-
нети за продажба на југословенскиот пазар, увозни оцари-
нети стоки и стоки од домашно производстро. 

(3) Централен склад може да се отвори само во мес-
тото во кое е седиштето на царинарницата или на нејзина 
организациона единица. 

(4) За отворање на централен склад е потребно одоб-
рение од надлежната царинарница. 

(5) Држателот на централен склад е должен да води 
евиденција за стоките сместени во централниот склад. 

(6) За стоките сместени во централен склад, како и за 
царината и другите увозни давачки што ги товарат стоки-
те одговара држателот на централниот склад. 

(7) Ако држателот на централниот склад не се при-
држува кон обврските пропишани со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на овој закон, царинарницата 
може привремено да го затвори централниот склад и да го 
определи рокот до кога ке се отстранат утврдените недос-
татоци. Ако држателот на централниот склад не ги от-
страни утврдените недостатоци во определениот рок, ца-
ринарницата донесува решение за затворање на централ-
ниот склад." 

Член 24 
Во член 222 став 3 зборовите: „придружувањето кон 

условите под кои е одобрено отворање на продавницата" 
се заменуваат со зборовите: „царината и другите увозни 
давачки што ги товарат тие стоки, освен за стоките од 
став 5 на овој член". 

Во став 5 зборот: „патниците" се заменува со зборот: 
„лицата". ^ 

По став 6 се додава став 7, кој гласи: 
„(7) Ако држателот на слободна царинска продавни-

ца не се придржува кон обврските пропишани со овој за-
кон и со прописите донесени врз основа на овој закон, ца-
ринарницата може привремено да ја затвори слободната 
царинска продавница и да го определи рокот до кој ке се 
отстранат утврдените недостатоци. Ако држателот на 
слободната царинска продавница не ги отстрани утврде-
ните недостатоци во определениот рок, царинарницата 
донесува решение за затворање на слободната царинска 
продавница.". 

Член 25 
Во член 223 став 3 по зборовите: „специјализирани 

складови за странски стоки и стоки од домашно производ-
ство" се додаваат запирка и зборовите: „централни скла-
дови.". 
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Член 26 
Во член 226 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Ако стоките се сместени во простории во кои се 

одржуваат мегународни саеми, рокот за лежење на стоки-
те може да биде најмногу шест месеци.". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, бројот: „3" 
се заменува со бројот: „4". 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 27 
Во член 254 став 7 се брише. 

Член 28 
Во член 255, по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Подносителот на декларацијата е должен во дек-

ларацијата, покрај податоците од ст. 1 и 2 на овој член, да 
ги запише и податоците за вредноста на остварениот из-
воз и увоз на стоки франко југословенска граница заради 
остварување на правата по основа на извоз и увоз, како и 
следење на извозот и увозот односно следење на извршу-
вањето на обврските преземени со мегународни спогодби, 
конвенции и договори. Врз основа на овие податоци не 
можат да се утврдуваат фактите во врска со применување-
то на прописите за пресметката и наплатата на царина-
та.м. 

По досегашниот став 3 кој станува став 4 се додава 
нов став 5, кој гласи: 

"(5) Поблиски прописи за начинот на внесување на 
податоците од став 3 на овој член донесува директорот на 
Сојузната управа за царини". 

Досегашниот став 4 станува став 6. 

Член 29 
Во член 266 став 4 зборовите: „Подносителот на дек-

ларацијата" се заменуваат со зборовите: „Царинскиот об-
врзник". 

Во став 6 зборот: „осум" се заменува со бројот: „15". 

Член 30 
Во член 267 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Царинарницата може наплатата на царината и 

на другите увозни давачки за стоките што ги увезуваат фи-
зички лица да ја врши преку организациите на здружен 
труд кои врз основа на Законот за Службата на општес-
твеното книговодство вршат работи на платниот про-
мет." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 31 
Во член 270 став 1 зборовите: „ и исправите што се 

поднесени кон декларацијата се утврди дека пресметката 
на царината и на другите увозни давачки не и одговара на 
фактичната состојба во однос на количината, видот, ква-
литетот или вредноста на стоките односно на распореду-
вањето на стоките според Царинската тарифа и други та-
рифи" се заменуваат со зборовите: „од кои зависи пре-
сметката на царината и на другите увозни давачки и на 
исправите поднесени кон декларацијата утврди дека пре-
сметката на царината и на другите увозни давачки не и од-
говара на фактичната состојба на стоките". 

Член 32 

По член 270 се додава член 270а кој гласи: 

„Член 270а 
(1) Ако со споредување на податоците од деклараци-

јата и на податоците од исправите што се поднесени кон 
декларацијата, од кои не зависи пресметката на царината 
и на другите увозни давачки, освен во случаите од член 
313 на овој закон, се утврди дека податоци1е од деклара-
цијата не им одговараат на податоците од приложените 
исправи односно на факгичната состојба на стоките, цари-
нарницата, на барање од подносителот на декларацијата 
штр е поднесено во рок од една година од денот на подне-

сувањето на декларацијата, со решение ке ги измени пода-
тоците заради усогласување со податоците од приложени-
те исправи односно со фактичната состојба на стоките. 

(2) Исправката на податоците во исправите што се 
поднесуваат во царинска постапка за привремено увезени, 
привремено извезени и консигнациони стоки (специфика-
ција за раздолжување на привремено увезени односно 
прив^емено извезени стоки излезни лист на консигнацио-
ните стоки, спецификација за зголемувањето односно на-
малувањето на вредноста на консигнационите стоки и сл.) 
се врши на начинот, под условите и во рокот пропишани 
во став 1 на овој член. 

(3) Рокот од став 1 на овој член кај царинењето при 
извозот на стоки почнува да тече од денот на преминува-
њето на стоките преку царинската линија." 

Член 33 
Во член 271 став 1 зборовите: „за количината, видот, 

квалитетот и вредноста на стоките", се заменуваат со збо-
ровите: „од кои зависи пресметката на царината и на дру-
гите увозни давачки". 

Член 34 
Во член 272 став 1 зборовите: „вредноста на стоките 

во смисла на одредбите од овој закон за договорената це-
на, односно што не дал точни податоци потребни за рас-
поредување на стоките според Царинската тарифа и други 
тарифи" се заменуваат со зборовите: „точните податоци 
од кои зависи пресметката на царината и на другите увоз-
ни давачки". 

По став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„(3) Решението од ст. 1 и 2 на овој член за стоките 

продадени од консигнационен склад царинарницата го до-
несува на име на купувачот на стоките.". 

Член 35 ' 
Во член 274 став 1 зборовите: „утврдувањето на ца-

ринската основица или распоредувањето на стоките спо-
ред Царицската тарифа и други тарифи" се заменуваат со 
зборовите: „пресметката на царината и на другите увозни 
давачки", а зборовите: „на член 28 точка 3 ст. 1, 2 и 3" се 
заменуваат со зборовите: „на член 28 точка 3 ст. 1 до 5". 

Во став 2 зборовите: „член 28 точка 3 ст. 1, 2 и 3" се 
заменуваат со зборовите: „член 28 точка 3 ст. 1 до 5". 

Член 36 
Во член 275 став 1 по зборовите: „другите увозни да-

вачки", се додаваат зборовите: „обезбедувањето за напла-
та на царината и на другите увозни давачки за стоките за 
кои истекле роковите за лежење од член 226 на овој за-
кон". 

Член 37 
Во член 276 по точка 3 се додава точка 4, која гласи: 
„4) декларацијата по која е извршена пресметка на 

обезбедувањето за наплата на царината и на другите увоз-
ни давачки за стоките за кои истекле роковите за лежење 
од член 226 на овој закон". 

Член 38 
Во член 279 став 1 точка 3 по зборот: „испрака" се до-

даваат зборовите: „идентични или". 

Член 39 
Во член 314 став 1 зборот: „месечно" се заменува со 

зборовите: „за пократок период". 

Член 40 
Член 359 се менува и гласи: 
„(1) Тој што се занимава со пренесување на стоки 

преку царинската линија избегнувајки ги мерките на ца-
ринскиог надзор или избегнувајки ги меркиге на царин-
скиот надзор пренесе стоки преку царинската линија воо-
ружен, во група или со употреба на сила или закана, ке се 
казни со затвор од една до пет години и со парична казна. 
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(2) Тој што организира групи или мрежа за вршење 
на кривичните дела од став 1 на овој член или мрежа на 
препродавачи или посредници за растурање на неоцарине-
ти стоки, ќе се казни со затвор од една до осум години и со 
парична казна. 

(3) Припадник на група за вршење на делата од став 1 
на овој член, ќе се казни со затвор до една година и со па-
рична казна. 

(4) Стоките што се предмет на делата од став 1 на 
овој член ќе се одземат." 

Член 41 
Чл. 360 до 362 се бришат. 

Член 42 
Во член 363 став 1 се брише. 
Во став 2, кој станува став 1, зборовите: „Ако стоките 

не се пронајдат" се заменуваат со зборовите: „Ако стоките 
што биле предмет на кривичното дело од член 359 на овој 
закон не се пронајдат,". 

. Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 43 
Во член 364 зборовите: „од чл. 359 и 360" се заменува-

ат со зборовите: „од член 359". 

Член 44 
Во член 365 зборовите: „од чл. 359 и 360" се заменува-

ат со зборовите: „од член 359". 

Член 45 
По член 365 се додава член 365а, кој гласи: 

„Член 365а 
(1) Стоките со кои е извршено кривичното дело од 

член 359 на овој закон, што се одземени или нивната вред-
ност е наплатена врз основа на член 363 од овој закон, ка-
ко и превозното односно преносното средство одземено 
согласно со член 364 од овој закон и се предаваат на цари-
нарницата која со нив постапува според прописите. 

(2) Средствата остварени врз основа на став 1 од овој 
член претставуваат приход на буџетот на федерацијата." 

Член 46 
Во член 366 став 1 зборовите: „од 10.000 до 1,000.000 

динари" се заменуваат со зборовите: „од 450.000 до 
45,000.000 динари." 

Во став 2 зборовите: „од 3.000 до 30.000 динари" се 
заменуваат со зборовите: „од 250.000 до 2,500.000 динари". 

Член 47 
Член 369 се менува и гласи: . 
„(1) Со парична казна од двократен до дваесеткратен 

износ на избегнатата царина односно од еднократен до 
осумкратен износ на вредноста на стоките, ако стоките не 
подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа 
царина, ќе се казни за прекршок организацијата^ на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако во исправите што се поднесуваат кон царинска-
та декларација означи друг квалитет, вид, количина, вред-
ност или потекло на стоките односно на друг начин овоз-
можи неточно пријавување на стоките при преминување-
то на царинската линија или при царинењето, со намера 
да го избегне плаќањето на царината и на другите увозни 
давачки или со намера да ги плати во помал износ (член 
254 став 4 и член 255); 

2) ако во исправите што се поднесуваат кон царинска-
та декларација означи друг квалитет, вид, количина, вред-
ност или потекло на стоките, со намера при извозот на 
стоките да го избегне точното искажување на податоците 
наведени во царинската декларација (член 254 став 4 и 
член 255). 

(2) За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 

здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 100.000 до 1,000.000 динари." 

Член 48 
Член 370 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од еднократен до петнаесткра-

тен износ на избегнатата царина односно од еднократен 
до шестократен износ на вредноста на стоките, ако стоки-
те не подлежат на плаќање царина или на стоките не се 
плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако надвор од граничниот премин пренесе или се 
обиде да пренесе стоки преку царинската линија (член 12); 

2) ако преку граничниот премин пренесе скриени сто-
ки или се обиде тоа да го стори (чл. 7 и 16); 

3) ако без пријава до царинарницата увезе или се оби-
де да увезе друмско моторно возило на кое се втиснати 
броевите на шасијата или на моторот на возилото под кои 
е тоа регистрирано кај надлежните сообраќајни органи во 
Југославија, или на кое се ставени домашни регистарски 
ознаки (таблици) или врз основа на сообраќајна книшка 
во која се извршени исправки на ознаките на возилото (чл. 
7 и 16); 

4) ако на царинарницата & пријави стоки но го оне-
возможува спроведувањето на царинската постапка (член 
267); 

5) ако во царинскиот пограничен појас на море, на 
меѓународните и граничните реки или на граничните езе-
ра, без одобрение од царинарницата, од пловни објекти 
што сообраќаат со странство прими или предаде стоки 
(чл. 7 и 16 и член 138 став 1); 

6) ако во царинскиот пограничен појас на море, на 
меѓународните и граничните реки или на граничните езе-
ра од пловни објекти фрли ици се обиде да фрли стоки во 
морето, реката или езерото ек) намера да го одбегне ца-
ринскиот надзор (чл. 7 и 16); 

7) ако за стоките натоварени на брод во домашна лу-
ка односно пристаниште, од моментот на натоварување^ 
на стоките до моментот на напуштањето на царинското 
подрачје на Југославија, не располага со официјални ис-
прави за истоварувањето на стоките, а со прегледот се ут-
врди помала количина на стоките од количината што е на-
товарена или се утврди повреда на царинските обележја 
(чл. 7 и 11 и чл. 127 до 138 во врска со член 296); 

8) ако за цигари, алкохолни пијачки и други произво-
ди што во земјата од која се допремаат се сметаат за мо-
нополски, оружје, муниција и опојни дроги натоварени на 
брод во домашна лука односно пристаниште, кој повтор-
но ќе вплови во југословенските територијални води, во 
рок од шест месеци од денот на испловувањето од луката 
на натоварот, не располага со официјални исправи за ис-
товарувањето на стоките, а со прегледот се утврди помала 
количина на стоките од количината што е на товарена или 
се утврди повреда на царинските обележја (член 112 во 
врска со член 286); 

9) ако во текот на летот исфрли стоки од воздухопло-
вот со намера да ги избегне мерките на царински надзор 
(член 7, член 166 став 1 и член 186); 

10) ако со лажно прикажување на фактите издејствува 
или се обиде да издејствува при увозот или извозот на сто-
ки ослободување од плаќање царина или плаќање царина 
во помал износ или некакво друго царинско олеснение (чл. 
25 до 30); 

И) ако не и ги пријави односно не и ги предаде на 
приемната односно на излезната царинарница стоките 
упатени до приемната односно до излезната царинарница, 
или на друг начин го оневозможи пријавувањето односно 
предавањето на стоките или таквите стоки ги предаде во 
изменета состојба (член 179 и чл. 191 до 203); 

12) ако со намера да ги избегне мерките на царински 
надзор во ааминувачкиот манифест запише стоки што не 
се натоварени на бродот односно во воздухопловот кој со-
обраќа со странство (чл. 127 и 170); 

13) ако со цигари, алкохолни пијачки и со други про-
изводи што од земјата во која се допремаат се сметаат мо- { 
нополски, оружје, муниција и опојни дроги, без одобрение 
од надлежниот царински орган, вплови во царинскиот по-
граничен појас на море (член 296 став 5); 
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14) ако со намера да прими стоки за превоз ЧИЈШТО 
увоз е забранет или е посебно регулиран, вплови во царин-
скиот пограничен појас на море (член 296). 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 100.000 до 1,000.000 динари. 

(3) Ако за стоките од став 1 точ. 4, 6, 7 и 11 на овој 
член не може да се утврди количината и вредноста, орга-
низацијата на здружен труд или друго правно лице ќе се 
казни со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари. 

(4) Ако за стоките од став 1 точ. 4, 6, 7 и 11 на овој 
член не може да се утврди количината и вредноста, ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд или во друго правно лице со парична каз-
на од 50.000 до 500.000 динари." 

Член 49 
Член 371 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од еднократен до десеткратен 

износ на избегнатата царина односно од еднократен до че-
тирикратен износ на вредноста на стоките ако стоките не 
подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа 
царина, ќе се казни за прекршок организацијата на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако не и ги пријави на царинарницата стоките што 
ги пренесува преку царинската линија (член 16); 

2) ако во слободна царинска продавница односно во 
специјализиран склад на странски стоки и на стоки од до-
машно производство им продава стоки на лица што не ги 
исполнуваат условите за купување на тие стоки (чл. 221 а и 
222); 

3) ако во определен рок не поднесе царинска деклара-
ција за брод што ќе почне стопански да се искористува 
пред преминувањето на царинската линија (член 267 став 
3); 

4) ако стоките увезени врз основа на царински по-
властици ги отуѓи пред определениот рок или му ги пре-
даде на друг на употреба или ги употреби за други цели, а 
не за целите поради кои тие стоки, во целост или делумно, 
се ослободени од плаќање царина и други увозни давачки 
(чл. 25 и 27 и член 30 ст. 6 и 11). 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 100.000 до 1,000.000 динари." 

Член 50 
Член 372 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од еднократен до петкратен из-

нос на избегнатата царина односно од еднократниот до 
двократен износ на вредноста на стоките, ако стоките не 
подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа 
царина, ќе се казни за прекршок организацијата на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако увезените стоки за кои на царинарницата и е 
поднесена пријава за увоз и превоз на стоките, му ги пре-
даде на друг или такви стоки прими или употреби пред из-
вршениот преглед (член 259); 

2) ако со намера да се причини плаќање царина и дру-
ги увозни даванки во помал износ, во увозната царинска 
декларација ги означи неточно количината, видот, квали-
тетот или вредноста на стоките или не ги наведе сите сто-
ки (член 255); 

3) ако ги задржи или не и ги предаде на царинарница-
та царинските стоки (член 7); 

4) ако по извршениот царински преглед, а пред пла-
ќањето на царината и на другите увозни давачки, стоките 
му ги предаде на друг, такви стоки прими или со нив на 
кој и да било друг начин располага (член 267 ст. 1 и 2); 

5) ако ги повреди царинските обележја со намера да 
ги избегне мерките на царинскиот надзор (член И); 

6) ако не и го предаде на царинарницата другиот ба-
гаж на патниците упатен од странство (чл. 180 и 183). 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 100.000 до 1,000.000 динари. 

(3) Ако за стоките од овој член не може да се утврди 
количината и вредноста, организацијата на здружен труд 
или другр правно лице ќе се казни со парична казна од 
50.000 до 500.000 динари. 

(4) Ако за стоките од овој член не може да се утврди 
количината и вредноста, ќе се казни за прекршок и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице со парична казна од 25.000 до 250.000 
динари." 

Член 51 
Член 373 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од еднократен до трикратен из-

нос на избегнатата царина односно од еднократен до двок-
ратен износ на вредноста на непријавените стоки, ако сто-
ките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се 
плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако во извозната царинска декларација неточно ги 
означи количината, видот, квалитетот или вредноста на 
стоките или не ги наведе сите стоки (член 255 во врска со 
член 294); 

2) ако во увозната царинска декларација, спротивно 
на податоците содржани во исправите што се поднесуваат 
кон царинската декларација, неточно ги означи количина-
та, видот, квалитетот или вредноста на стоките или не ги 
наведе сите стоки, ако тоа би причинило плаќање царина 
и други увозни давачки во помал износ (член 255). 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 50.000 до 500.000 динари. 

(3) Ако за стоките од став 1 на овој член не можат да 
се утврдат количината и вредноста, организацијата на 
здружен труд ќе се казни со парична казна од 50.000 до 
500.000 динари. 

(4) Ако за стоките од став 1 на овој член не можат да 
се утврдат количината и вредноста, ќе се казни за пре-
кршок и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 25,000 
до 250.000 динари." 

Член 52 
Член 374 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од 450.000 до 4,500.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата на здружен груд 
или друго правно лице: 

1) ако на царинскиот орган, во рок од две години од 
денот на подигањето на стоките од под царински надзор, 
не му даде потребни известувања, или не му овозможи во 
работно време влегување во службените простории и про-
стори или не му овозможи да изврши преглед на стоките, 
деловните книги, исправите и на други податоци од еви-
денцијата (член 274); 

2) ако со брод што сообраќа со странство неовласте-
но вплови во домашни реки или канали што не се отворе-
ни за меѓународен сообраќај (член 108). 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 50.000 до 500.000 динари." 

Член 53 
Член 375 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од 250.000 до 2,500.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд 
или друго правно лице: 

1) ако не води или неуредно води евиденција за стоки-
те сместени во консигнационен склад или не се придржува 
кон пропишаните услови и рокови за пријавување на сто-
ките што се сместуваат во консигнационен склад, како и 
за царинење и уплатување на царината и на други увозни 
давачки за стоките што се продадени од консигнационен 
склад (чл. 217, 219 и 220); 

2) ако не води или неуредно води евиденција за стоки-
те сместени во слободна царинска продавница или не се 
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придржува кон условите под кои е одобрено отворање на 
слободни царински продавници (член 222); 

3) ако не води или неуредно води евиденција за стоки-
те сместени во специјализиран склад на странски стоки и 
на стоки од домашно производство (член 221 а); 

4) ако не води или неуредно води евиденција за стоки-
те сместени во централен склад (член 2216); 

5) ако не се придржува кон обврските во поглед на 
обезбедувањето услови за спроведување на мерките на ца-
рински надзор за привремено увезени стоки (чл. 308 и 
320); 

6) ако не поднесе документација за стоките што се 
оцаринети без потполна документација во рокот пропи-
шан со актот на Сојузниот извршен совет донесен врз ос-
нова на член 254 став 6 од овој закон (член 254 став 6); 

7) ако во рокот пропишан со актот на Сојузниот из-
вршен совет, донесен врз основа на член 206 став 6 од овој 
закон, не поднесе податоци односно документација за пре-
сметка на обезбедувањето за наплата на царината и други-
те увозни давачки за стоките што, организацијата на 
здружен труд ги држи по своја вина под царински надзор 
за време подолго од роковите од член 226 на овој закон 
(член 206 став 6); 

8) ако за стоките за кои е определена стапка на цари-
ната Слободно" или што не подлежат на плаќање цари-
на, во определен рок не поднесе потребни исправи за вред-
носта, количината и квалитетот на стоките оцаринети врз 
основа на привремени податоци (член 266 став 4). , 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд и во друго правно лице со парична казна од 
50.000 до 500.000 динари." 

Член 54 
Член 376 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна во височина на наплатената ца-

рина ќе̂  се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или друго правно лице ако во определен рок не ги 
поднесе потребните исправи за вредноста, количината и 
квалитетот на стоките оцаринети врз основа на привреме-
ни податоци (член 266 став 4). 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 25.000 до 250.000 динари.". 

Член 55 
Член 377 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд 
или друго правно лице: 

1) ако со превозното средство со кое доаѓа односно 
заминува во странство или влегува односно излегува од 
царинската зона не се запре на местото што е определено 
за тоа (чл. 60, 89 и 195 и член 166 став 2); 

2) ако без одобрение од царинарницата натоварува 
стоки на брод што сообраќа со странство (чл. 7 и 112); 

3) ако спротивно на одредбите на овој закон со пло-
вен објект во домашниот сообраќај на море пристане во 
лука што не е отворена за меѓународен сообраќај или при-
стане до царински бент во лука отворена за меѓународен 
сообраќај (член 108); 

4) ако со брод што сообраќа со странство неовласте-
но пристане во лука или во пристаниште што не е отворе-
но за меѓународен сообраќај или пристане надвор од ца-
ринскиот бент (член 104); 

5) ако со пловен објект неовластено пристане во ца-
ринската зона или ако без пропишана дозвола влезе во таа 
зона (чл. 105 и 108); 

6) ако без одобрение од царинарницата пристане со 
брод што е во повластена пловидба, што превезува до-
машни или странски неоцаринети стоки за кои има други 
соодветни царински исправи освен манифест, што вее вое-
но поморско знаме, со службен брод (брод на орган на уп-
равата, на поморската пловидба, на внатрешната пловид-
ба и др.), со брод што служи за научни цели, со рибарски 
брод што служи само за риболов, со брод на земјоделец 

што служи само за потребите на неговото занимање, со 
спортски брод или со чамец додека служи за спорт однос-
но за лични потреби на неговите сопственици кон брод 
што сообраќа со странство (член 123); 

7) ако во домашниот сообраќај на море, на гранични-
те и меѓународните реки или на граничните езера, без 
претходна пријава до царинарницата, истоварува или пре-
товарува стоки што подлежат на царински надзор или 
симнува односно качува патници и патнички багаж или го 
снабдува бродот односно бродскиот екипаж со стоки - ако 
бродот не ужива повластена пловидба (чл. 7 и 108); 

8) ако во домашниот сообраќај прими на странски 
пловен објект стоки или патници заради превоз, или без 
одобрение од царинарницата прима стоки или патници на 
домашен брод кој сообраќа со странство (чл. 7 и 108); 

9) ако ги пречекори роковите за поднесување пријава 
односно манифест (член 74, член 91 став 1 и чл. 117, 131 и 
169); 

10) ако на царинарницата и поднесе пријава за увоз и 
провоз на стоки што не е во согласност со превозните ис-
прави ,(чл. 76, 91 и 140 и чл. 169 до 175); 

11) ако во увозната царинска декларација означи дру-
го потекло на стоките, неточна количина, квалитет, вид 
или вредност на стоките, ако тоа не причинува плаќање 
царина и други увозни давачки во помал износ (член 255); 

12) ако го пречекори рокот за предавање на стоките 
на приемната односно излезната царинарница (член 191 и 
член 203 став 3); 

13) ако во пропишаниот рок не ја извести царинарни-
цата дека примил на чување моторно возило (член 98); 

14) ако ги повреди царинските обележја (член И); 
15) ако со пловен објект или воздухоплов сообраќа 

без пропишани и уредна царински исправи (чл. 109, 161 и 
169); 

16) ако во манифестот или другите царински Исправи 
не ги запише стоките или во нив ја запише тежината на 
стоките, а разликата меѓу запишаната тежина и тежината 
запишана во манифестот односно во другите царински ис-
прави ги преминува отстапувањата дозволени со прописи-
те или узансите за прометот на стоки (чл. 110, 164, 172 и 
303); 

17) ако со воздухоплов ја прелета царинската линија 
на место или на начин противен на прописите или не се 
придржува кон пропишаниот пат, или слета односно по-
лета надвор од определеното воздухопловно пристаниште 
(член 165); 

18) ако домашни стоки превезува од едно место во 
друго место по море односно по граничните делови на ре-
ки или по граничните езера, без пропишани царински ис-
прави (член 164); 

19) ако во пропишаниот рок не ја извести царинарни-
цата за пристигањето на редовни и вонредни превозни 
средства (чл. 63, 116 и 188); 

20) ако без одобрение од царинарницата стапи на 
превозно средство што доаѓа од странство (член 7); 

21) ако при преминувањето на царинската линија не 
и ги пријави на царинарницата стоките за кои сигурно ќе 
се утврди дека се набавени во Југославија, односно дека 
над нив е спроведена постапка за увозно царинење (член 
16); 

22) ако во царинската декларација неточно ги означи 
податоците за вредноста на остварениот извоз и увоз 
франко југословенска граница (член 255 став 3); 

23) ако го пречекори рокот за враќање на дел за заме-
на или на резервен дел од воздухоплов земен на послуга 
(член 189 став 4). 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 25.000 до 250.000 динари." 

Член 56 
Член 378 се менува и гласи: 
„(1) Организацијата на здружен труд или друго прав-

но лице што стоките ќе ги купи, продаде, претури, прими 
на подарок, прикрие прими на чување, употреби или ги 
прими на држење по која и да било основа, а за кои знае 
или според околностите на случајот можело да знае дека 
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со нив е извршен прекршок од член 370 "став 1, член 371 
став 1 точ. 1 и 4, член 372 став 1 точка 3, член 379 став 1 
точ. 2, 3, 6 и 7 и од член 3806, ако сторителот извршил не-
кое од дејствијата од член 370 став 1, член 371 став 1 точка 
1 и од член 372 став 1 точка 3 на овој закон, ќе се казни со 
истата казна пропишана за извршителот на прекршокот. 

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 50.000 до 500.000 динари. 

(3) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок со казната од тој став и домашно и странско фи-
зичко лице." 

Член 57 
Член 379 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од еднократен до десеткратен 

износ на избегнатата царина односно од еднократен до че-
тирикратен износ на вреднсота на стоките ако стоките не 
подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа 
царина, ќе се казни за прекршок домашно и странско фи-
зичко лице: 

1) ако кон увозната царинска декларација односно 
кон исправата по која стоките се царинат во скратена по-
стапка приложи исправи во кои податоците за вредноста 
на стоките се неточни или таквите исправи му ги предаде 
на подносителот на декларацијата заради спроведување 
на постапката на царинење, ако тоа би причинило плаќа-
ње царина и други увозни давачки во помал износ (член 
34); 

2) ако не и ги пријави на царинарницата стоките ш-ѓо 
ги внесува од слободна царинска продавница (чл. 7 и 16); 

3) ако во царинската декларација не ги пријави или 
неточно ги пријави стоките упатени од странство со пре-
возна исправа - багажница (чл. 253 и 255); 

4) ако на излезната царинарница и пријави дека при-
времено изнесува стоки што не ги носи со себе (член 16); 

5) ако на царинарницата лажно и прикаже дека внесу-
ва стоки што како патник привремено ги изнел (член 350); 

6) ако моторното возило со редовна странска регис-
трација, со кое дошло од странство во Југославија заради 
постојано населување, пред поднесувањето на деклараци-
јата до царинарницата, го отуѓи или му го предаде на друг 
на употреба (член 91 став 2); 

7) ако стоките увезени врз основа на царинска повлас-
тица ги отуѓи пред определениот рок или му ги предаде 
на друг на употреба или ги употреби за други цели, а не за 
целите поради кои тие стоки, во целост или делумно, се 
ослободени од плаќање царина и други увозни давачки 
(член 26, член 28 точка 3, член 29 став 1, член 30 и член 222 
став 5). 

(2) Ако за стоките од став 1 точка 4 на овој член не 
можат да се утврдат количината и вредноста, сторителот 
на прекршокот ќе се казни со парична казна од 25.000 до 
250.000 динари. 

Член 58 
Член 380"се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од еднократен до трикратен из-

нос на избегнатата царина односно од една половина на 
износот на вредноста на стоките, ако стоките не подлежат 
на плаќање царина, ќе се казни за прекршок домашно и 
странско физичко лице: 

1) ако не и ги пријави на царинарницата стоките чиј 
што увоз не е забранет, што ги пренесува преку царинска-
та линија, а што се наменети за вршење дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, за 
потребите на членовите на неговото домаќинство, за него-
ви лични потреби и за лични потреби на членовите на не-
говото семејство (член 350); 

2) ако царинарницата пронајде непријавени стоки кај 
странски патник во провозот при излегувањето од царин-
ското подрачје на Југославија (член 350); 

3) ако не ги пријави стоките што ги превезува преку 
царинското подрачје на Југославија врз основа на уредни 
превозни исправи во превозното односно преносното 
средство, на кое се неповредени царинските обележја 
(член 295 став 1); 

4) ако моторното возило со редовна странска регис-
трација, со кое доаѓа во Југославија заради постојано на-
селување, не и го пријави на надлежната царинарница 
(член 16 и член 91 став 2). • 

(2) Ако вредноста на стоките што се предмет на пре-
кршокот од став 1 на овој член е помала од 150.000 дина-
ри, царинскиот работник на самото место ќе наплати па-
рична казна во износ од 25.000 динари, а стоките ќе ги 
оцарини. Ако извршителот на прекршокот одбие да ја 
плати казната, против него ќе се поведе редовна пре-
кршочна постапка." 

Член 59 
По член 380 се додаваат чл. 380а и 3806, кои гласат: 

„Член 380а 
(1) Со парична казна од 45.000 до 450.000 динари ќе се 

казни за прекршок домашно и странско физичко лице: 
1) ако го пречекори рокот за пријавување до царинар-

ницата на моторното возило со редовна странска регис-
трација со кое дошло во Југославија заради постојано на-
селување (член 91 став 2); 

2) ако на царинскиот орган не му даде потребни из-
вестувања или му оневозможи да изврши преглед на сто-
ките и на исправите заради проверување на условите за 
користење на царинската повластица од член 28 точка 3 и 
од член 29 став 1 точка 1 (член 274). 

Член 3806 
(1) Домашното или странското физичко лице кое ќе 

изврши некое од дејствијата пропишани во член 369 став 
1, член 370 став 1, член 371 став 1 точка 1, член 372 став 1, 
член 373 став 3 точка 2, член 374 став 1, член 375 став 1 
точка 8, член 376 став 1 и член 377 став 1 од овој закон, ќе 
се казни за прекршок со паричната казна пропишана во 
овие одредби за правно лице. 

(2) Ако за стоките од член 370 став 1 точ. 4%6, 7 и 11 
на овој закон не можат да се утврдат количината и вред-
носта, сторителот на прекршокот ќе се казни со парична 
казна од 100.000 до 1,000.000 динари. 

(3) Ако за стоките од член 372 став 1 на овој закон не 
можат да се утврдат количината и вредноста, сторителот 
на прекршокот ќе се каани со парична казна од 50.000 до 
500.000 динари." 

Член 60 
Во член 381 став 1 зборот: „две" се заменува'со збо-

рот: „три". 
Во став 2 зборот: „четири" се заменува со зборот: 

„шест". 
Член 61 

Член 382 се брише. 
Член 62 

Во член 383 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Стоките што се предмет на прекршоците од член 

369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и 
точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1, член 372 став 1 точка 
3, член 379 став 1 точ. 1 до 3 и точка 5 и од член 3806 став 
1, ако сторителот на прекршокот извршил некое од деј-
ствијата од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 
до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1 и 
член 372 став 1 точка 3, и стоките што се предмет На пре-
кршоците од член 378 ст. 1 и 3 во врска со член 370 став 1 
точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 
1, член 372 став 1 точка 3, член 379 став 1 точ. 1 до 3 и член 
3806 став 1 ако сторителот на прекршокот извршил некое 
од дејствијата од член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и 
точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1 и член 372 став 1 точка 
3 на овој закон, ќе се одземат." 

Став 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 до 7 стануваат ст. 2 до 6. 

Член 63 
Во член 384 зборовите: „во член 164" се заменуваат со 

зборовите: „во член 168". 
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Член 64 
Во член 385 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Превозното односно преносното средство може 

да се одземе ако неговите тајни и скришни места се иско-
ристени за криење на стоките што се предмет на прекршо-
ците од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ., 1 до 9 
и точка 13, член 371 став 1 точка 1 и од член 3806, ако сто-
рителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од 
член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 
13 и член 371 став 1 точка 1 на овој закон, или тоа било на-
менето исклучително за извршување на тие прекршоци, и 
ако вредноста на стоките што се предмет на прекршоците 
е поголема од една третина на царинската основица на 
превозното односно преносното средство." 

Член 65 
Во член 386 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Превозното односно преносното средство со кое 

не се вршат услуги на превоз во јавниот сообраќај, а е 
употребено за превоз на стоки преку царинската линија 
односно на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а кои се предмет на прекршоците 
од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точ-
ка 13, член 371 став 1 точка 1 и член 380б, ако сторителот 
на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 369 
став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13 и член 
371 став 1 точка 1 на овој закон, може да се одземе ако 
вредноста на стоките што се предмет на прекршоците е 
поголема од една третина од вредноста на тоа средство и 
ако лицето што ги презело стоките на превоз или возачот 
на превозното односно на преносното средство знаел или 
можел да знае дека се во прашање такви стоки." 

Член 66 
Во член 387 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Стоките што се предмет на прекршоци од член 

369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и 
точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1, член 372 став 1 точка 
3, член 379 став 1 точ. 1 до 3 и член 3806 став 1, ако стори-
телот на прекршокот изврши некое од дејствијата од 
член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 
до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1 и член 372 став 
1 точка 3 на овој закон, можат да се одземат и ако не се 
сопственост на сторителот на прекршокот." 

Во став 2 зборовите: „член 370 став 1 точ. 1 до 9 и 
точка 13 и член 371" се заменуваат со зборовите: „член 370 
став 1 точ. 1 до 9 и точка 13, член 371 став 1 точка 1 и член 
3806, ако сторителот на прекршокот извршил некое од деј-
ствијата од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 
до 9 и точка 13 и член 371 став 1 точка 1." 

Член 67 
Во член 389 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако со решението за прекршок од член 370 став 1 

точ. 1 до 11, член 371 став 1 точ. 1 до 4, член 372 став 1 точ-
ка 1 и точ. 3 до 5, член 378 ст. 1 и 3, член 379 став 1 точ. 1,2 
и 7, член 380 став 1 точка 1 и член 3806, ако сторителот на 
прекршокот извршил некое од дејствијата од член 370 
став 1 точ. 1 до 11, член 371 став 1 точка 1 и член 372 став 1 
точка 1 и точ. 3 до 5 на овој закон, не се одземаат стоките, 
односно ако прекршочната постапка е запрена или не 
може да се води поради тоа што сторителот е непознат 
или им е недостапен на надлежните органи, или поради 
постоењето на други законски пречки, царинарницата, по 
службена должност, ќе поведе постапка заради наплата на 
царината и на другите увозни давачки." -

Член 68 
Во член 391 зборовите: „две години" се заменуваат со 

зборовите: „една година". 

Член 69 
Во член 393 став 4 се брише. 

Член 70 
Во член 397 став 2 зборовите: „Сојузниот комитет за 

наука и технологија" се заменуваат со зборовите: „над-
лежниот орган за заштита на спомениците на културата 
во републиката'односно во автономната покраина". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Стоките што не се продадени во смисла на ст. 1, 

2 и 3 од овој член, како и стоките што можат штетно да 
дејствуваат врз здравјето или моралот (дроги, порнограф-
ски и непријателски пропаганден материјал и ел.) се 
уништуваат под царински надзор." 

Во став 4, кој станува став 5, зборовите: „од став 1" се 
заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 4". 

Член 71 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Царинскиот за-
кон. 

Член 72 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

339. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за обезбеду-

вање на средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86,43/86 и 87/87), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И 

КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Се одобрува Зазршната сметка на средствата за 

регрес за вештачки ѓубрива, средствата за заштита на рас-
тенијата и квалитетно сортно семе за 1987 година. 

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

Е. п. бр. 139 
14 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

340. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82^ 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), а во врска со точка 1 одредба 
под 2 од Одлуката за критериумите што ќе се применува-
ат при снижувањето на царинската стапка, односно при 
определувањето на царинската стапка „Слободно" на уво-
зот на опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/87), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ НА УВОЗОТ НА 

ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БАКАР 
1. На увозот на опрема што се користи за производ-

ство на бакар, што не се произведува во земјата, а се увезу-
ва заради реализација на инвестиции по основ на 
здружување на труд и средства заради зголемување на 
производството за остварување на заеднички извоз, не се 
плаќа царина, на производите од долунаведените тар. бро-
еви и тарифни ознаки од Царинската тарифа, и тоа: 
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73.05 Други цевки (на пример: заварени, за-
ковани или затворени на сличен на-
чин) со внатрешен и надворешен 
кружен напречен пресек, чиј надворе-
шен пречник надминува 406,4 mm, од 
железо или челик: 

7305.3 -Други, заварени: 
7305.31 - - надолжно заварени 
7305.39 - - други 
7305.90 - Други 

Ех 
Специјални шевни цевки за транспорт 
на топилнички гасови и прашина во 
топилници 

73.07 Прибор за цевки (на пример: спојни-
ц а колена, муфови), од железо или 
челик: 

7307.9 - Друго: 
7307.99 - - друго 

Ех 
Дилатациони компензатори изработе-
ни од кисело отпорни материјали за 
гасоводи 

84.04 Помошни уреди за котли од тар. бр. 
84.02 и 84.03 (на пример: економајзе-
ри, прегрејувачи, отстранувачи на са-
ѓи, рекуператори на гас); кондензато-
ри за енергетски единици на водена 
или друга пареа: 

8404.10 - Помошни уреди за котли од тар. 
бр. 84.02 и 84.03: 

8404.101 - - - за котли од тар. број 84.02 
Ех 
Утилизатори за ладење на гасови на 
пламени печки и конвертори 

84.13 Пумпи за течности, опремени или не-
опремени со мерни уреди; елеватори 
на течности: 

8413.70 - Други центрифугални пумпи: 
8413.704 пумпи за агресивни хемиски ма-

теријали 
Ех 
Центрифугални пумпи со хидродина-
мичко затицање на вратилото, за 
транспорт на електролити во електро-
лиза 

други 
Ех 
Центрифугални пумпи за одвод на во-
да од јама во рудници 
- Други пумпи; елеватори на течнос-

ти: 
- - пумпи: 

други 
Ех 
Други пумпи - потопувачки и мем-
брански пумпи за агресивни материја-
ли 

84.14 Воздушни или вакуум-пумпи, воздуш-
ни или гасни компресори и вентила-
тори; вентилациони или рециркулаци-
они отстранувачи на миризба со вгра-
ден вентилатор, вклучувајќи ги оние 
опремени со филтери: 

8414.5 - Вентилатори: 
8414.59 * - - други: 
8414.599 други вентилатори: 

Ех 
- Вентилатори на низок притисок за 

проветрување на јами во рудници 
- Вентилатори специјално приспосо-

бени кон условите за работа во то-
пилниците 

- Вентилатори за агресивни гасови во 
електролиза 

8414.10 - Вакуум-пуми 

8413.709 

8413.8 

8413.81 
8413.810 

Ех 
Вакуум-пумпи за филтери во уреди за 
флотирање на руда 

8414.80 - Друго: 
8414.805 други стабилни компресори 

Ех 
- Стабилни компресори, на низок 

притисок со капацитет преку 500 
mVmin и со работен притисок до 2 
M Pa 

- Стабилни компресори на висок при-
тисок со капацитет преку 2000 m3/h 
и со работен притисок преку 2 M Pa 

8414.806 дувалки 
84.17 Индустриски и лабораториски печки; 

вклучувајќи и печки за спалување, не-
електрични: 

8417.10 Печки за пржење, топење или за друга 
топлотна обработка на руда, пирит 
или на метали: 

8417.101 печки за топење на метали или 
руди на железо 

8417.103 печки за други руди, прженец 
или концентрат 

84.19 Машини, уреди и лабораториска оп-
рема, електрично загревани или ^заг-
ревани, за обработка на материјали 
со промена на температурата, како 
што е греење, варење, пржење, дести-
лација, ректификација, стерилизација, 
пастеризација, парење, сушење, евапо-
ризација, валоризација, кондензација 
или разладување, освен машини и 
уреди за домаќинството; проточни и 
акумулациони грејачи за вода, ^елек-
трични: 

8419.3 - Сушилници: 
8419.39 - - д р у г и : 
8419.392 за руди и концентрати 
8419.40 - Уреди за дестилација или ректифи-

кација: 
8419.401 ректификациони колони за про-

изводство на кислород 
8419.50 - Изменувачи на топлина: 
8419.509 друго 
8419.8 - Други машини, уреди и опрема: 
8419.89 - - д р у г о : 
8419.899 друго 

Ех 
Изменувачи на точлина и разладни 
уреди 

84.21 Центрифугу вклучувајќи и центрифу-
ги за сушење; уреди за филтрирање и 
пречистување на течности или гасови: 

8421.2 - Уреди за филтрирање и пречистува-
ње на течности: 

8421.29 - - д р у г и : 
8421.299 други 
8421.3 - уреди за филтрирање и пречистува-

ње на гасови: 
8421.39 други: 

Ех 
- Одвојувачи на прашина, со капаци-

тет преку 400 mVmin 
- Уреди за филтрирање на концен-

трати на руда 
- Електрофилтери за издвојување на 

метали од гасови на топилница 
84.22 Машини за миење садови; машини за 

чистење и сушење на шишиња и дру-
ги садови; машини за полнење, затво-
рање, херметичко затворање, капел и-
рање и етикетирање на шишиња, ли-
менки) кутии, вреќи и други контејне-
ри; други машини за пакување или 
завивање; машини за газирање пија-
лаци: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

1 2 3 

1 2 3 
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84.54 

8422.40 - Други машини за пакување или за-
вивање 

Ех 
Машини за пакување на катоди од ба-
кар 84.30 

84.23 Баги (освен вага со осетливост до 5 
центиграми) вклучувајќи и машини за 
броење и контрола, кои работат врз 
база на мерење на маса; тегови за ва-
ти од сите видови; 

8423.8 - Друго: 
8423.89 - - друго: 
8423.899 друго 

Ех 
Баги за мерење на маса и регулирање 
на брзината на протокот на материја-
ли за транспортери, со ленти со носи-
вост преку 100 t материјал на сат или 
со широчина на лентата од 1000 mm и 
повеќе 

84.26 Дигалки, вклучувајќи и кабли - дигал-
ки, портални дигалки, портални авто-
кари и автокари опремени со дигалка: 

8426.1 - Мосни, претоварни и портални ди-
галки и портални автокари: 

8426.11 - - мосни дигалки со фиксни столбо-
ви: 

8426.111 за топилници 
• Ех 

Кранови за манипулација со печки и 
конвертори во тоцилници 

8426.4 - Други дигалки, самоодни: 
8426.41 — на пневматски тркала: 
8426.411 носивост над 10 t 
8426.9 - Други дигалки: 
8426.99 - - други 

Ех 
Автодигалки, со носивост преку 100 t 

84.28 Други машини за дигање, манипула-
ција, натовар или растовар (на при-
мер: лифтови, подвижни скали, тран- 84.67 
спортери и жичарница: 

8428.20 - Транспортери, пневматски 
Ех 
Уреди за транспорт на бакарна пра-
шина од електрофилтери, утилизато-
ри и гасови до топилничките печки 

8428.3 - Други транспортери што работат 
континуирано, за стоки или матери-
јал: 

8428.31 - - специјално предвидени за употре-
ба под земја: 84.74 

8428.319 други 
8428.33 - - други, со лента 
8428.90 - Други машини: 
8428.902 специјални јамски платформи 

наменети за дигање и спуштање 
на рудари и материјали при ра-
боти во јама 

8428.909 друго 
84.29 Булдожери, англдозери, гредери, по-

рамнувачи, скрепери, багери, натова-
рувачи со лопата, машини за набива-
ње и друмски валјаци, самоодни: 

8429.5 - Багери и натоварувачи: 
8429.51 - - натоварувачи со предна лопата: 
8429.511 до 184 KW, гасеничари 
8429.513 до 184 kW, со тркала 
8429.52 - - машини со надградба што се об-

рнува 360°: 
8429.522 други ротациони багери 
8429.524 багери со механичка трансмиси-

ја, со багерски уреди и со зафат-
нина на лажицата над 4 т 3 до 8 
т 3 

8429.525 други багери со механичка тран-
смисија и со багерски уреди 

8429.526 други гасеничари до 221 kW 

8429.527 други гасеничари над 221 kW 
8429.528 други со тркала 
8429.529 други 
8429.59 - - други 

Други машини за рамнење, стругање, 
копање, набивање, вадење или дупче-
ње земја, минерали или руди; макари 
и машини за вадење шипови; снежни 
плугови и дувалки за снег: 

8430.4 - Други машини за дупчење: 
8430.41 - - самоодни: 
8430.419 други 
8430.49 - - д р у г и : 
8430.494 ротациони и перкусиони маши-

ни за експлоатациони дупчења 
со наклон на дупчењето над 25° 
и со пречник на дупчотината над 
12 cm 

8430.495 машини за хидролошки дупчења 
до 100 m 

8430.496 други машини за: хидролошки 
(над 100 т ) или експлоатациони 
(над 100 т ) дупчења 

8430.497 за експлоатациони дупчења до 
100 m 

8430.499 други 
Конвертори, лонци за леење, калапи 
за инготи и машини за леење, што се 
користат во металургијата или во ле-
арниците за метали: 

8454.10 - Конвертори: 
други 

Ех 
Конвертори за преработка на бакре-
нец 

8454.30 - Машини за леење: 
8454.303 под притисок, други 
8454.309 други 

Ех 
Карусел-машини за леење на аноди 
Рачни алатлики, пневматски или со 
вграден неелектричен мотор: 

8467.1 - Пневматски: 
8467.11 ротационо вклучувајќи конбини-

рани-перкусиони) 
8467.19 - - д р у г и 

Ех 
Високо продуктивни дупчачки чекан-
чиња за дупчење на мински дупки, со 
можност на дупчење преку 8 m во 
длабина 
Машини за сортирање, просејување, 
сепарација, миење, дробење, мелење, 
мешање или гмечење на земја, камен, 
руда или на други минерални матери-
јали во цврста состојба (вклучувајќи 
прав и маса - паста); машини за агло-
мерирање, моделирање или обликува-
ње на цврсти минерални горива, кера-
мичка маса, цемент, гипс или на дру-
ги минерални производи во форма на 
прав или маса - паста; машини за из-
работка на леарски калапи од песок: 

8474.10 - Машини за сортирање, просејување, 
сепарација или миење 

8474.20 - Машини за дробење или мелење: 
8474.202 на руди на метали 
8474.209 други 
8474.3 - Машини за мешање или гмечење: 
8474.39 - - д р у г и : 
8474.391 за мешање 
8474.80 - Други машини 
8474.809 други 

Ех 
- Мелници за мелење на јаглен во то-

пилница 
- Уреди за кондиционирање на рудна 

пулпа - кондиционери 

1 2 3 1 2 3 
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87.09 

84.79 Машини и механички уреди со посеб-
ни функции, неспоменати ниту опфа-
тени на друго место во оваа глава: 87.04 

8479.8 - Други машини и механички уреди: 
8479.89 - - друго: 
8479.899 други 

Ех 
- Уреди за изработка на појдовни 

листови на катоди 
- Машини за миење на катоди 
- Уреди со висок притисок за миење 

на делови на механизацијата во 
рудници 

84.81 Славини, вентили и слични уреди за 87.05 
цевоводи, котли, резервоари, каци и 
слично, вклучувајќи вентили за нама-
лување на притисокот и термостатич-
ки управувани вентили: 

8481.10 - Вентили за намалување на прити-
сок 

8481.20 - Вентили за маслено-хидраулични 
или пневматски трансмисии 

8481.30 - Неповратни вентили 
8481.40 - Сигурносни вентили 
8481.80 - Други уреди 

85.04 Електрични трансформатори, статич-
ки конвертори (на пр.: исправувачи) и 
индуктивни калеми: 

8504.2 - Транформатори со течен диелек-
трик: 

Ех 
Трансформатори за јамска мрежа 

8504.3 - Други трансформатори: 
8504.40 - Статички конвертори (претворува-

чи) 
8504.50 - Други индуктивни калеми 

85.14 Индустриски и лабораториски елек-
трични печки (вклучувајќи индукцис-
ки и диелектрични); друга опрема за 
индустриско и лабораториско индук-
ционо и диелектрично загревање: 

8514.10 - Печки загревани со* електричен от-
пор 

8514.102 за топење на руда на метали 
8514.20 - Индукциони и диелектрични печки: 
8514.209 - - диелектрични печки 
8514.30 - Други печки 

85.37 Табли, плочи (вклучувајќи плочи за 
нумеричко управување) пултови, ма-
си, ормани и други основи, опремени 
со два или повеќе производи од тар. 
бр. 85.35 и 85.36, за електрично упра-
вување или разведување на електрич-
на струја, вклучувајќи ги оние со 
вградени инструменти и апарати од 
глава 90, освен комутациони апарати 
од тар. број 85.17: 

8514.10 - За напон до 1000 V 
8537.20 - За напон над 1000 V 

86.01 Шински локомотиви напојувани од 
надворешен извор на електрицитет 
или од електричен акумулатор: 

8601.10 - Напојувани од надворешен извор 
на електрицитет: 

8601.109 други 
8601.20 - Напојувани.од електрични акумула-

тори: 9027 8601.109 други 
8601.209 други 

86.06 Железнички и транвајски товарни ва-
гони, несамоодни: 

8606.30 - Самоистоварни вагони, освен оние 
од тар. подбр. 8606.10 и 8606.20: 

Ех 
Специјално конструирани јамски ва-
гони што се вовлекуваат и извлекува-
ат еден од друг, со вградени тран-

8704.10 

8704.102 
8704.103 

8704.106 

8705.10 

8709.1 
8709.19 
8709.199 

90.22 

9022.2 

9022.29 
9022.299 

спортери на подот заради натовар од-
носно растовар на руда 
Моторни возила за превоз на стоки: 
СаоЈЈСТОварни (дампери), конструира-
ни за работа надвор од патна мрежа: 

над 30 до 70 t носивост 
над 20 до 30 t носивост, составе-
ни 
други, составени: 

Ех" 
Специјални јамски камиони за тран-
спорт на руда со брзина напредназад 
до 30 km/h 
Моторни возила за специјални цели 
(на пр.: самонатоварни возила за пре-
влекување на дефектни возила, возила 
дигалки, пожарникарски возила, вози-
ла со вградени бетонски мешалки, 
возила за чистење на патишта, возила 
за прскање или посинување, возила -
подвижни работилници, попдвижни 
радиолошки единици), освен оние 
конструирани првенствено за превоз 
на патници или стоки: 
- Возила-дигалки 
Ех 
Специјални возила со хидраулична 
платформа, со можност на кревање на 
висина над 15 m 
Самоодни товарни возила, без уреди 
за кревање или манипулација, што се 
користат во фабрики, складови, доко-
ви или на аеродроми, за превоз на 
стоки на кратки растојанија; влечни 
возила (освен трактори од тар. број 
87.01), што се користат на перони на 
железнички станици; делови од наве-
дените возила: 
- Возила: 
- - други: 

друго: 
Ех 
Фаќалки за симнување и наместување 
на тркалата дампери со носивост над 
70 t 
Рендген-апарати и апарати што ко-
ристат алфа, бета илил гама зрачења, 
за медицинска, хируршка, забарска, 
ветеринарска или друга упореба, 
вклучувајќи апарати за радиографија 
или радиотерапија, рендгенски цевки 
и други генератори на рендген-зраци, 
генератори со висок напон, командни 
табли и командни маси, екрани, маси, 
столови и слично за испитување или 
лекување: 
- Апарати што користат алфа, бета 

или гама зрачење за медицинска, 
хируршка, забарска, ветеринарска 
или друга употреба, вклучувајќи 
апарати за радиографија или радио* 
терапија: 

- - за други употреби: 
друго 

Ех 
Уреди за управување и контрола на 
процесот на флотирање на руда 
Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи (на пример: полари-
метри, рефрактометри, спектрометри, 
апарати за анализа на гас или на 
чад); инструменти и апарати за мере-
ње и контрола на вискозитет, пороз-
ност, експанзија, површински напон и 
слично; инструменти и апарати за ка-
лориметриски, акустични и фотомет-
риски мерења или контрола (вклучу-
вајќи и експозиме^ри); микротоми: 

1 2 3 1 2 3 
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9027.30 - Спектрометри, спектрофотометри и 
спектрографи што користат оптич-
ки зрачења (ултравиолетови, видли-
ви, инфрацрвен^: 

9027.301 електронски 
9027.309 други 

90.31 Инструменти, апарати и машини за 
мерење или контрола, неспоменати 
ниту опфатени на друго место во оваа 
глава; проектори на профили: 

9031.20 - Пробни маси: 
9031.209 други 

Ех . 
Пробни маси за испитување на мото-
ри со внатрешно согорување на дам-
пети со носивост над 70 t 

90.31 Инструменти, апарати и машини за 
мерење или контрола, неспоменати 
ниту опфатени на друго место во оваа 
глава; проектори на профили: 

9031.80 - Други инструменти, апарати и ма-
шини 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува до 31 декември 1990 година. 

Е. п. бр. 138 
IO март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

342. 
Врз основа на член 12 од Законот за привремено ог-

раничување на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
75/87, 87/87 и 24/88), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-
ШУВАЧКА И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ НА РАБО-
ТЕЊЕТО, И ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕ-
СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА 

СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на изно-

сот на средствата за чисти лични доходи, за заедничка по-
трошувачка и за определени трошоци на работењето, и за 
начинот на составување пресметка на средствата и доста-
вување на Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 76/87, 80/87 и 21/88) во 
член 2 став 1 тон. 2 и 3 се заменуваат со нова точка 2, која 
гласи: 

„2) корисникот на општествени средства од член За 
на Законот - на образецот ЛД - други КОС - Пресметка 
на средствата за исплата на чисти лични доходи на други 
КОС, за месец 198— година." 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

341. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЧАНИ СТОКИ , 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Клинци за забивање со пиштол. 
Клинци со глава JUS М.В4.222 

2) Клинци за забивање со пиштол. 
Клинци со глава и нарецкано стебло JUS М.В4.223 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
вијчани стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07/05-93/98 
30 март 1988 година ' 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 2 

Чл. 7, 8 и 9 се заменуваат со нов член 7, кој гласи: 

„Член 7 
Корисникот на општествени средства од член 2 точка 

2 на овој правилник, за исплата на чисти лични доходи по-
чнувајќи од исплатата за април 1988 година, го составува 
образецот ЛД - други КОС врз основа на податоците што 
ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и 
тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на средствата 
за чисти лични доходи што ќе ги утврди според самоуп-
равниот општ акт усогласен со самоуправната спогодба, 
општествениот договор и законот за месецот за кој ги ис-
платува аконтациите на личните доходи на работниците; 

2) под реден број 2 го внесува износот што ќе го ут-
врди кога износот под реден број 1 ќе го помножи со 10%; 

3) под реден број 4 го внесува износот на средствата 
за исплата на загарантираните чисти лични доходи што 
корисникот на општествени средства го исплатува во сог-
ласност со републичкиот односно покраинскиот закон; 

4) под реден број 5 го внесува износот од налозите4 за 
исплата на чистите лични доходи што ги поднесува, до 
Службата на општественото книговодство заедно со пре-
сметката." 

Член 3 
Образецот ЛД - други КОС се заменува со нов обра-

зец ЛД - други КОС* кој гласи: 

(Назив и седиште на ко- Образец ЛД - други КОС 
рисникот на општествени 

средства) 

(Гранка, група, подгрупа 
на дејноста) 
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П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА ЗА МЕСЕЦ 1988 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

1 

2 
3 

4 

5 

Средства за чисти лични доходи ут-
врдени според самоуправниот општ 
акт 
Намалување за 10% (ред. бр. 1 х 10%) 
Износ за изплата на чисти лични до-
ходи 1-2) 
Износ на загарантирани чисти лични 
доходи 
Износ од налозите за исплата на чис-
ти лични доходи 

Во , 108 голини 

(Потпис на раководителот (Потпис на раководителот 
на финансиската служба) на корисникот на општес-

твени средства) 

Член 4 
Образецот ЛДБ се брише. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-5717/1 
22 април 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

343. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕН ЕТАЛОН 

НА МЕРЕН САД-ПИПЕТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мора да ги исполнува работен еталон на мерен 
сад-пипета (во натамошниот текст: еталон-пипета). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. RE.Z.-21/1. 

Член 2 
Номиналната зафатнина на еталон-пипетата мора да 

биде: 20-50-100-200-250-500-1000-2000 cm3 (ml). 
Еталон-пипетата мора да биде испитана на излив (Ех) 

со вода при референтни услови. 

Член 3 
Номинална зафатнина на еталон-пипетата е зафатни-

ната на вода при референтни услови кога еталон-пипетата 
се празни, при наполно отворена славина, почнувајќи од 
врвот на преливот до врвот за истекување се додека не 
престане движењето на течноста во врвот. 

Времето на чекање за слевање на водата што се за-
држала на ѕидовите на еталон-пипетата е 15 ѕ. 

I Член 4 
Границите на мерната несигурност на еталон-пипета-

та определени со веројатност од 95% не смеат да бидат по-
големи од границите наведени во табела 1. 

Табела 1 

Номинал-
на зафат- 2 0 5 0 1 0 0 
нина 
(ml) 

200 250 500 1000 2000 

Мерна не-
сигурност ±0,1 ±0,1 ±0 ,2 

(ml) 
±0 ,5 ±0 ,5 ±0 ,7 ± 2 , 0 ±2 ,0 

Член 5 
Референтните услови при кои се определени граници-

те на мерната несигурност на еталон-пипетата се: 
1) температура од 20°С; 
2) притисок од 101,325 КРа; 
3) релативна влажност на воздухот од 50% до 55%; 
4) референтна течност: - дестилирана вода. 

Член 6 
Време на истекувањето на водата од еталон-пипетата 

е времето кое е потребно за слободно спуштање на менис-
кусот од врвот на преливот до врвот за истекување, однос-
но до точката каде престанува движењето на менискусот. 

Времето на истекувањето зависи од номиналната за-
фатнина и мора да биде во границите назначени во табела 
2. 

Табела 2 

Номинал-
на зафат-
нина 
(ml) 

20 50 100 200 250 500 1000 2000 

Време на 
истекува-
њето 
(Ѕ) 

15-40 30-50 35-60 35-60 45-70 55-80 70-90 80-100 

Член 7 
Еталон-пипетата мора да биде направена од проѕир-

но стакло со соодветни хемиски својства и без видливи 
грешки и внатрешни напрегања. 

Еталон-пипетата мора да одговара на барањата наве-
дени во JUS В.Е4.150, пропишан со Решението за југосло-
венските стандарди за лабораториски садови од стакло 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/67) и JUS В.Е8.095, про-
пишан со Правилникот за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/87). 

Член 8 
Еталон-пипетата се состои од: 
1) тело (мев); 
2) преливна капа; 
3) славина со врв за истекување. 

Член 9 
Телото на еталон-пипетата во средината е цилин-

дрично и симетрично во однос на вертикалната оска, а на 
краевите постепено се стеснува во цилиндрична цевка, та-
ка што да се овозможува лесно истекување. Врвот на пре-
ливот мора да биде измазнет или полиран на пламен и со 
затка поврзан со преливната капа. 

Преливната капа може да биде во цилиндрична или . 
конусна форма и е конструирана така што да има цевка за 
одведување на преднана га течност и отвор за врска со 
воздухот. 

Славината на еталон-пипетата има двојна намена: за 
полнење и празнење на пииетата, зависно од положбата. 
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Врвот за истекување е измазнет и полиран на пламен, вер-
тикален на оската на еталон-пипетата, конусен, но без на-
гли стеснувања. 

Член 10 
Натписите и ознаките на еталон-пипетата мораат да 

бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народи-
те односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 11 
На телото на еталон-пипетата мораат да бидат на 

траен начин испитани следните натписи и ознаки: 
1) фирмата односно називот или аркот на произво-

дителот; fw* 
2) серискиот или идентификациониот број, што се на-

несува и на славината на еталон-пипетата; 
3) номиналната вредност на зафатнината; 
4) референтната температура: + 20°С; 
5) ознаката дека еталон-пипетата е испитана на излив 

(Ех) со назначено време на чекање од 15 ѕ; 
6) службената ознака на типот на еталон-пипетата, 

ако е извршено испитување на типот. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-4060/2 
24 декември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метал!?, 
Милан Межек, е. р. 

344. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседател 
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРО-
ВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И 
СВИЊИ) И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ 
ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД СОЈУЗНА РЕ-

ПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 
1. Наредбата за забрана на увозот во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија и на провозот преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и сви-
њи) и производи, суровини и отпадоци по потекло од тие 
животни од Сојузна Република Германија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/88) престанува да важи. 

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

Бр. 2995/1 
27 април 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, е. р. 

345. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за привремено 

ограничување на располагањето со општествени средства 
за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 84/87), Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ВИТАЛНО ЗАГРО-

ЗЕНИТЕ ФУНКЦИИ НА ЧОВЕКОТ 
1. Опремата за лекување на витално загрозените фун-

кции на човекот која се иззема од привремено ограничува-
ње на располагањето со општествени средства за несто? 
лански и непроизводствени инвестиции во 1988 година е 
следната: 

1) дефибрилатори од сите видови; 
2) кардио-респираторни монитори од сите видови; 
3) холтер - централа со компјутер и регистратори; 
4) pace-maker надворешен и за вградување во тело-

то; 
5) апарати за вонтелесен крвоток; 
6) респиратори; 
7) апарати за анестезија; 
8) додатна опрема за поддршка на функцијата за ди-

шење при анестезија (пулмолог, бебилог); 
9) реанимациони балони и друг прибор за вештачко 

дишење; 
10) EKG апарати од сите видови; 
11) рендген апарати со ТВ синџир за дијагностика; 
12) инфузиони пумпи; 
13) концентратори на кислород од воздухот; 
14) апарати за хемодијализа (вештачки бубрег); 
15) апарати за деминерализација на вода, смекнување 

на вода или декалцификација и за дејонизација на вода; 
16) вештачки панкреас; х 
17) спектофотометар; 
18) биохемиски анализатори; 
19) апарати за анализа на респираторни гасови и на 

ацидо-базниот статус; 
20) автоматски бројачи на крвни елементи; 
21) пламенен фотометар; 
22) центрифуги; 
23) апарати за функционално испитување на функци-

јата за дишење (спирометри, телесен плетизмограф, апа-
рат за регистрација на кривата на протекот на волуменот, 
апарат за утвјрдување на дифузискиот капацитет); 

24) ултразвук за кардиологија; 
25) ултразвук за органите на абдоменот со соодветни 

соиди; 
26) кардиотокографи; 
27) инкубатори - портабл и стабилни; 
28) ендоскопски апарати: бронхоскоп, гастродуденос-

коп, ректоскоп; 
29) операциони маси со придружен прибор според на-

мената; 
30) операциони ламби; 
31) опе^ациони микроскопи; 
32) електроножеви, скалпели и дијатермија; 
33) електроресектори; 
34) електроенцефалографи; 
35) уреди за стерилизација и централна стерилизаци-

ја; 
36) централен развод на гасови со аспиратори, ов-

лажувачи и распрскувач^ 
37) офталмоскоп, офталмометар, рефрактометар; 
38) шпалт ламби; 
39) дифибрилатор со EKG - портабл и стабилен; 
40) уреди за евоцирани потенцијали на кората на мо-

зокот, базалните јадра, мозочното стебло и 'рбетниот мо-
зок; 

41) кондуктор на ладно (фибер-оптик) осветление; 
42) комплет за енДотрахеална интубација и трахеото-

мија; 
43) манометар за мерење на ендолумбалниот прити-

сок на ликворот; 
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44) опрема за мерење на радиоактивноста на биосфе-
рата; 

45) кревет-вага; 
46) апарати за одвојување на крвните ќелии (цел сепа-

ратор^. 
2. Како опрема за лекување на витално загрозените 

функции на човекот, во смисла на точка 1 од ова решение, 
се сметаат и резервните делови за опремата наведена во 
та точка. 

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

Бр. 1082 
24 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Јанко Обочки, е. р. 

346. 
Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и член 93 став 5 од За-

конот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86,42/87,65/87 и 87/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕ-

ЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи за ап-
рил 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесу-
ва 0,162. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за април 1988 година во однос на декември 
1987 година, изнесува 0,038. 

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари-април 1988 година во од-

,нос на просекот на животните трошоци во 1987 година, из-
несува 80,9%. 

Бр. 001-1867/1 
4 мај 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с.р. 

347. 
Врз основа на член 70 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86) заради спроведување на точка 
9 ст. 4 и 12 на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87), точ. 4 и 5 од Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија и на други-
те побарувања на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87) и врз основа на член 
40а од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 72/86,42/87,65/87 и 87/87), Народната 
банка на Југославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТАПКА-
ТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНАТА КА-

МАТА ЗА МАЈ 1988 ГОДИНА 
1. Според Соопштението на Сојузниот завод за ста-

тистика број 163 од 28 април 1988 година порастот на це-
ните на мало во април 1988 година изнесуваше 6,6%, што 
на годишно ниво изнесува 115%. 

Во согласност со годишната стапка на растежот на 
цените на мало од став 1 на оваа точка, стапката за годиш-
на пресметка на ревалоризационата камата за мај 1988 го-
дина изнесува 115% годишно. 

2. Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија за мај 1988 година изнесува 117% годишно. 

Есконтнат стапка од став 1 на оваа точка се приме-
нува за периодот од 1 до 31 мај 1988 година при пресмет-
ката на каматата на пласманите од примарната емисија, 
како и за други потреби утврдени со сојузен закон и со 
други прописи донесени врз основа на сојузен закон. 

3. На износот на кредитите од примарната емисија и 
кредитите на банките кои банките и другите корисници на 
општествени средства не ќе ги вратат во договорениот 
рок (затезна камата), како и на износот на кредитите кои 
се користат противно на прописите, односно ненаменски, 
во мај 1988 година се плаќа камата според стапка од 176% 
годишно, односно 0,481% дневно. 

С. бр. 6 
29 април 1988 година 
Белград 

Заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

348. 
Врз основа на член 54 став 4 и на член 79 став 1 од За-

конот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 
објавува потврдената 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ВОЈВОДИНА 

Кандидационата кнференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на САП Војводина, на седницата 
одржана на 27 април 1988 година, ja утврди Листата на 
кандидати во смисла на член 45 во врска со член 79 став 1 
од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ за дополнителен избор на 
еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, и 
тоа: 

1. Маленчиќ Спасое - машки, роден на 19. III 1940 го-
дина, дипломиран инженер по земјоделство, Србин, член 
на делегацијата на МЗ „Углеша Терзин" Кикинда, 

2. Иванчевиќ м-р Саво - машки, роден на 25. I 1948 
година, магистер на земјоделски науки, Југословен, член 
на Претседателството на Општинската конференција на 
ССРНВ Житиште. 

Се избира 1 (еден) кандидат. 

Бр. 284 
4 мај 1988 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловиќ. е. р. Марко Глигоровиќ, е. р. 
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349. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката на основите и ме-

рилата за утврдување на личните доходи на претседате-
лот и на судиите на Уставниот суд на Југославија, СУ број 
275/87 од 30 септември 1987 година, а во врска со точка 4 
став 2 од Општествениот договор за основите и мерилата 
за утврдување на личните доходи и на другите примања 
на функционерите во федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 65/87), Уставниот суд на Југославија, на 17. по-
себна седница одржана на 29 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТКА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Основицата за пресметка на личните доходи на 
претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југосла-
вија (147.598 динари) се утврдува во износ од 181.245 дина-
ри. 

Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1988 годи-
на. 

Су. бр. 372/88 
29 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Алекса идар Фира, с.р. 

350. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за основите и ме-

рилата за утврдување на личните доходи на секретарот на 
Уставниот суд и на раководните работници што ги назна-
чува Уставниот суд на Југославија СУ број 726 од 30 сеп-
тември 1987 година, а во врска со точка 32 од Општестве-
ниот договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и на другите примања на функционерите 
во федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/87), Ус-
тавниот суд на Југославија, на 17. посебна седница 
одржана на 29 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТКА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА СЕКРЕТАРОТ 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА РАКО-
ВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА УС-

ТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Основицата за пресметка на личните доходи на сек-

ретарот на Уставниот суд на Југославија и на раководни-
те работници што ги назначува Уставниот суд на Југосла-
вија (147.598 динари) се утврдува во износ од 181.245 дина-
ри. 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

СУ бр. 373/88 
29 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
I 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБА-
ТА ОД ЧЛЕН 92 СТАВ 1 НА ЗАКОНОТ НА СР БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Уставниот суд на Југославија, со решението У-број 

100/86 од 15 мај 1986 година, поведе - по повод иницијати-
вата на Риза Дервовиќ, од Бања Лука - постапка за оцену-
вање на спротивноста на одредбата од член 92 став 1 на 
Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инва-
лидското осигурување со Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

Уставнибт суд на Југославија поведе постапка пора-
ди тоа што најде дека основано се поставува прашањето 
за спротивноста на оспорената одредба од републичкиот 
закон со член 84 став 1 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, бидејќи со наве-
дената одредба на сојузниот закон е пропишано дека пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување, утврде-
ни со тој закон, се стекнуваат и втасуваат со денот на ис-
полнувањето на условите, а со оспорената одредба на ре-
публичкиот закон - дека правото на пензија и другите пра-
ва утврдени со тој закон припаѓаат од денот на исполнува-
њето на условите, ако барањето е поднесено во рок од 
шест месеци од денот на исполнувањето на условите и за 
шест месеци наназад, ако барањето за признавање право е 
поднесено по истекот на тој рок. 

2. На барање од Собранието на СР Босна и Херцего-
вина, Уставниот суд на Југославија му овозможи на Со-
бранието, во определен рок, да ја преиспита оспорената 
одредба на Законот на СР Босна и Херцеговина за пензис-
кото и инвалидското осигурување. Собранието на СР Бос-
на и Херцеговина, во определениот рок, не ја измени од-
редбата на член 92 став 1 од наведениот републички закон. 
Бидејќи оспорената одредба од Законот на СР Босна и 
Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување 
не е изменета во определениот рок, Уставниот суд на Југо-
славија, по јавната расправа, пристапи кон донесување од-
лука за спротивноста на одредбата на член 92 став 1 од За-
конот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инва-
лидското осигурување со Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

3. Со одредбата на член 92 став 1 од Законот на СР 
Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигу-
рување ^Службени лист СР БиХ", бр. 21/83 и 22/85) е 
пропишано дека право на пензија и други права утврдени 
со тој закон, припаѓаат од денот кога се исполнети пропи-
шаните услови за стекнување право, ако барањето е под-
несено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето 
на условите, а ако барањето е поднесено по истекот на тој 
рок, правото на пензија припаѓа од денот на поднесување-
то на барањето и за шест месеци наназад. 

Со одредбата на член 84 став 1 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурување-
^Службен лист на СФРЈ", бр. 23/82, 77/82 и 75/85) е про-
пишано дека правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување, утврдени со тој закон, се стекнуваат и втасуваат 
со денот на исполнувањето на условите, а со одредбата на 
став 2 од тој член на Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е пропишано дека 
денот на почетокот на исплатата на пензијата и на парич-, 
ните надомести и застареноста на одделни втасани а неис-
платени износи, се утврдува со закон. 

Правото на старосна пензија е едно од основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување кое, во 
смисла на член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, го 
уредува федерацијата. Како такво, тоа право може, со ре-
публички односно покраински закон, да биде уредено само 
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дотолку доколку тоа не е, во целост, уредено со сојузен за-
кон. Притоа, со републички односно покраински закон ос-
новното право од пензиското и инвалидското осигурува-
ње не може да биде уредено спротивно на одредбите од 
сојузниот закон. 

Денот на стекнувањето на право на старосна пензија, 
како едно од основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, е уреден со наведената одредба на со-
јузниот закон според која правата од пензиското и инва-
лидското осигурување се стекнуваат со денот на исполну-
вањето на условите. Со републичкиот и покраинскиот за-
кон за пензиското и инвалидското осигурување, според 
тоа, денот за стекнување право од тоа осигурување не 
може да биде утврден спротивно на наведената одредба од 
сојузниот закон. Со републички и покраински закон може 
да се утврди само денот на почетокот на исплатата на пен-
зијата и застареноста на одделни втасани а неисплатени 
износи на пензија и на други парични примања од пензис-
кото и инвалидското осигурување. 

Од одредбата на член 92 став 1 од Законот на СР Бос-
на и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигуру-
вање произлегува дека со таа одредба на републичкиот за-
кон не е определен само денот на почетокот на исплатата 
на пензијата и застареноста на одделни втасани а неиспла-
тени износи, туку и денот од кој се стекнуваат правата од 
пензиското и инвалидското осигурување, и тоа така што 
тој ден е определен спротивно на одредбата од член 84 
став 1 од наведениот сојузен закон, бидејќи, кога со наве-
дената одредба на сојузниот закон е пропишано дека пра-
вата утврдени со тој закон се стекнуваат и втасуваат со де-
нот на исполнувањето на условите, а со оспорената одред-
ба на републичкиот закон е пропишано дека правата се 
стекнуваат со денот на исполнувањето на условите само 
ако барањето е поднесено во рок од шест месеци од денот 
на исполнувањето на условите, тогаш со републичкиот за-
кон, по оцената на Уставниот суд на Југославија, денот на 
стекнување на право од пензиското и инвалидското осигу-
рување е утврден спротивно на наведената одредба од СО-
ЈУЗНИОТ закон. 

Тргнувајќи од изложеното, Уставниот суд на Југосла-
вија оцени дека одредбата на член 92 став 1 од Законот на 
СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското 
осигурување е спротивна на одредбата од член 84 став 1 
на Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

4. Уставниот суд на Југославија, по јавната расправа 
за спротивноста на член 92 став 1 од Законот на СР Босна 
и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување 
со Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, врз основа на член 375 став 1 точка 2 
од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбата на член 92 став 1 од Зако-

нот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалид-
ското осигурување е во спротивност со одредбата на член 
84 став 1 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател д-р Александар Фира, и 
судии: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Буза-
џиќ, м-р крсте Маловски, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
тан|. Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијо-
вик и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 100/86 
9 март 1988 година 
Белград 

Претседател на 
Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За амбасадор во~Сојузниот секретаријат за надвореш-

ни работи се назначува Насте Маловски, порано на 
должноста амбасадор на СФРЈ во Малезија. 

С.п.п. бр. 598 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-

НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста помошник на генерални-
от директор на Сојузниот завод за општествено планира-
ње м-р Планинко Капетановиќ, поради укинување на ра-
ботите и задачите, со 19 февруари 1988 година. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
одредбата на член 249 став 1 од Законот за основите на 
системот на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата. 

С.п.п. бр. 599 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-

НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста помошник на генерални-
от директор на Сојузниот завод за општествено планира-
ње Агим Коши, поради истекот на времето на кое е назна-
чен, со 2 февруари 1988 година. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
одредбата на член 249 став 1 од Законот за основите на 
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системот на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата. 

С.п.п. бр. 600 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с.р. 

секретаријат за внатрешни работи на Собранието на оп-
штина Савски Венац. 

С.п п. бр. 603 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
За советник на сојузниот секретар за финансии се на-

значува Слободан Радосавлевиќ, досегашен шеф на Биро-
то на директорот на Сојузниот завод за статистика. 

С.п п. бр. 601 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на. 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува Сеад Пашалиќ, досегашен советник 
на генералниот директор на Сојузниот завод за општес-
твено планирање. 

С.п.п. бр. 602 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За потсекретар во Сојузниот завод за општествено 

планирање се назначува Слободан Спасоевиќ, доседашен 
старешина на Организационата единица на Градскиот 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува м-р Станислав Бродњак, досегашен 
помошник на генералниот директор на тој завод. 

С.п.п. бр. 604 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува м-р Душан Динкиќ, досегашен по-
мошник на генералниот директор на тој завод. 

С. п. п. бр. 605 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА 
ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Се разрешува од должноста член на Второстепена-

та дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет 
Мирјана Поповиќ, потсекретар во Сојузниот извршен со-
вет. 

2. За член на Второстепената дисциплинска комисија 
при Сојузниот извршен совет се именува д-р Зоран Јелиќ, 
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помошник на СОЈУЗНИОТ секретар за правосудство и орга-
низација на сојузната управа. 

С. п. п. бр. 606 
8 април 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува од должноста директор во Сојузниот 

завод за општествено планирање д-р Владо Угринчиќ. 
Именуваниот се става на располагање во смисла на 

одредбата на член 249 став 1 од Законот за основите на 
системот на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата. 

На именуваниот, во смисла на член 249 став 4 од на-
ведениот закон, му се доверува вршење на досегашните 
работи и задачи во рамките на Секторот за производстве-
ни и услужни дејности на Сојузниот завод за општествено 
планирање. 

С. п. п. бр. 607 
8 април 1988 година 
Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

338. Закон за измени и дополненија на Царинскиот 
закон 789 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пош1. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 

Страна 
339. Одлука за одобрување на Завршната сметка на 

средствата за регрес за вештачки ѓубрива, 
средствата за заштита на растенијата и квали-
тетно сортно семе за 1987 година 797 

340. Решение за царинскиот контингент на увозот 
на опрема за производство на бакар 797 

341. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за вијчани стоки 801 

342. Правилник за дополнение на Правилникот за 
начинот на утврдување на износот на средства-
та за чисти лични доходи, за заедничка потро-
шувачка и за определени трошоци на работе-
њето, и за начинот на составување пресметка 
на средствата и доставување на Службата на 
општественото книговодство 801 

343. Правилник за метролошките услови за рабо-
тен еталон на мерен сад - пипета * 802 

144. Наредба за престанок на важењето на Наредба-
та за забрана на увозот во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на прово-
зот преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на живи ча-
цункари (говеда, овци, кози и свињи) и произ-
води, суровини и отпадоци по потекло од тие 
животни од Сојузна Република Германија 803 

345. Решение за опремата за лекување на витално 
загрозените функции на човекот 803 

346. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и други општествени средства и 
процент на растежот на животните трошоци — 804 

347. Соопштение за височината на есконтната стап-
ка на Народната банка на Југославија и на 
стапката за пресметка на ревалоризационата 
камата за мај 1988 година 804 

348. Листа на кандидати за дополнителен избор на 
еден делегат во Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ од Социјалистичка Автономна По-
краина Војводина 804 

349. Одлука за усогласување на основицата за пре-
сметка на личните доходи на претседателот и 
на судиите на Уставниот суд на Југославија — 805 

350. Одлука за усогласување на основицата за пре-
сметка на личните доходи на секретарот на Ус-
тавниот суд на Југославија и на раководните 
работници што ги назначува Уставниот суд на 
Југославија 805 

Одлука за оценување на спротивноста на одредбата 
од член 92 став 1 на Законот на СР Босна и 
Херцеговина за пензиското и инвалидското 
осигурување со Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување 805 

Назначувања и разрешувања 806 


