
„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 

Пет 

БРОЈ 48 

БЕЛГРАД 

ГОД. ХШ 

Цена на овој број е 360 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 65(М55; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

712. 
Врз основа на член 269 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), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА КАМАТАТА НА ИЗНОСОТ НА ЦА-
РИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО 

НЕ Е НАПЛАТЕН ВО ПРОПИШАНИОТ РОК 
1. На износот на царината и на другите увозни давач-

ки што се наплатуваат во царинската постапка, а кој не е 
наплатен во пропишаниот рок, се плаќа камата по стапка 
од два промила за секој ден на задоцнување. 

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

Е. п. бр. 373 
7 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, с.р. 

713. 
Врз основа на член 38 став 3 од Законот за основите 

на системот на стоковните резерви и за сојузните стоков-
ни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84 и 34/86) и 
член 27 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85 и 38/86), 
Сојузниот извршен совет, во соработка со извршните со-
вети на републиките и извршните совети на автономните 
покраини, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРВЕНТЕН УВОЗ НА СТОКИ ЗА ШИРОКА 

ПОТРОШУВАЧКА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Заради спречување на монополистичките тенден-

ции во прометот на стоки за широка потрошувачка и от-
странување на растројството на домашниот пазар ќе се 
изврши интервентен увоз на определени стоки за широка 
потрошувачка до вкупен износ на динарската противвред-
ност од 200 милиони САД долари, од што 30 милиони 
САД долари во конвертибилни девизи (во натамошниот 
текст: интервентен увоз). 

Видот и вредноста на стоките од став 1 на оваа точка 
се утврдени во Списокот на производите за широка потро-
шувачка за увоз во 1986 година, што е составен дел на 
оваа одлука. 

2. Интервентниот увоз ќе го изврши Сојузната дирек-
ција за стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирек-
цијата) преку организациите на здружен труд што ќе ги 
определи Дирекцијата. 

3. Интервентниот увоз ќе го извршат организациите 
на здружен труд од точка 2 на оваа одлука во свое име а за 
сметка на Дирекцијата. 

4. Интервентниот увоз Де се изврши под следните ус-
лови: 

1) Дирекцијата преку собирање на понуди да ја избе-
ре организацијата на здружен труд која се занимава со 
надворешнотрговски промет што ќе понуди најповолни 
услови во поглед на цените, квалитетот, асортиманот, ро-
ковите за увоз и продажбата; 

2) цената на стоките од точка 1 на оваа одлука во ма-
лопродажба да биде пониска најмалку за 15% од цената на 
истите или на слични стоки од домашно производство; 

3) организацијата на здружен труд која ги увезува и 
продава стоките од точка 1 на оваа одлука да се обврзе де-
ка стоките ќе ги продава на целата територија на СФРЈ за-
ради рамномерно снабдување; 

5) Плаќањето на интервентниот увоз е утврдено во 
Платниот биланс на Југославија за 1986 година. 

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

Е. п. бр. 374 
7 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

СПИСОК 
НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 

УВОЗ ВО 1986 ГОДИНА 

Реден 
број Вид на производот Тарифен 

број 
Режим на 

увозот 

1 2 3 4 

1. Замрзнувачи 84.15/2 ЛЕО 
2. Фрижидери 84.15/1 ЛЕО 
3. Машини за перење 

алишта 84.40/1 ЛЕО 
4. Електрични шпорети 85.12/5а ЛЕО 
5. Електрични пегли 85.12/4 ЛЕО 
6. Бојлери 85.12/1а ЛЕО 
7. Телевизори 85.15/2 и 3 ЛЌО 
8. Батерии 85.03/1,2 ЛЕО 
9. Патнички автомобили 87.02/1 Кк 

10. Делови за патнички 
автомобили 87.06 и 85.08 ЛЕО 

11. Надворешни и внат-
решни гуми за авто-
мобили 40.11/1 и 5 Кк 

12. Надворешни и внат-
решни гуми за трак-

Кк (ЛЕО) тори 40.11/3,5в Кк (ЛЕО) 
13. Надворешни и внат-

решни гуми за вело-
Кк (ЛБО) сипеди и мотоцикли 40.11/3,5д Кк (ЛБО) 

14. Чанти, куфери, нара-
квици 42.02/1 а,2а ЛЕО 

15. Кожна конфекција 42.03/16 ЛЕО 
16. Порцулански садови 

69.11 ЛЕО за домаќинството 69.11 ЛЕО 
17. Свилени ткаенини 50.09 ЛЕО 
18. Обични телефони 85.13/164 Кв 
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1 2 3 4 

19. Електрични апарати 
за мелење 85.06/3 ЛЕО 

20. Електрични апарати 
за домаќинството-
-друго 82.08/4 ЛЕО 

21. Миксери 85.06/4 ЛЕО 
22. Средства за лична хи-

гиена 
34.01 /1а-г 
34.02/ 1г 
34.02/2а 
34.02/26 ЛЕО (Кв) 

23. Чоколадо 18.06/1 ЛЕО 
24. Мотоцикли 87.09 Кк 
25. Спортска опрема и 

ЛЕО прибор 97.07 ЛЕО 
26. Музички инструменти 92.01 до 

ЛЕО 92.07 ЛЕО 
27. Емајлирани садови 73.38/1а ЛЕО 
28. Леани кади, емајлира-

ни 73.38/2а ЛЕО 
29. Транзистори 85.15/5 и 6 ЛЕО 
30. Магнетофони 92.11/46 ЛЕО 
31. Касетофони 92.11/4в ЛЕО 
32. Волнени ткаенини 53.11/1-5 

56.07/3, 8 и 
58.04/1 

ЛЕО 
(Кв) 

33. Памучни ткаенини 55.07; 55.08; Памучни ткаенини 
55.09; 
56.07/1,2 
4-7, 9, 10 
58.04/2, 3, 4, 
56 

Кк 

34. Постелнина и везени 
ткаенини 62.02/1-8 Кв 

35. Постава 61.01/8а ЛЕО 
36. Филмови за фотогра-

фија 37.03/1а, 162 ЛЕО 
37. Фотохартија 37.04/46 ЛЕО 
38. Рачни часовници 91.01/2 ЛЕО 
39. Ѕидни часовници 91.02/1 Кк 
40. Камп опрема 94.03 ЛЕО 
41. Прибор за пишување, 

цртање и друг школ-
ЛЕО ски прибор 98.05/1а ЛЕО 

42. Прибор за јадење, 
ножеви за домаќин-

82.14; 
82.09/26 

ство и ножици 82.12/16 ЛЕО 
43. Термос шишиња и 

влошки 98.15/1,2 ЛЕО 
44. Фотографски апарати 90.07/1 ЛЕО 

714. 
Врз основа на член 274 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА И 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 
1. Се формира Комисија за заштита и унапредување 

на човековата средина (во натамошниот текст: Комисија) 
при Сојузниот извршен совет. 

Комисијата се формира како заедничко колегијално 
тело на сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации заради усогласување на ставовите по определени 
прашања од заеднички интерес и заради обезбедување на 
неопходна координација во спроведувањето на политика-
та во областа на заштитата и унапредувањето на човеко-
вата средина. 

2. Комисијата ги врши особено следните работи: ги 
разгледува предлозите на сите развојни, плански и норма-
тивни акти што ги донесува федерацијата од гледиште на 
влијанието врз заштитата и унапредувањето на човекова* 

та средина; ги разгледува прашањата значајни за зашти-
тата и унапредувањето на човековата средина што се од 
интерес за целата земја и за меѓународната заедница; ги 
следи активностите за извршување на меѓународните об-
врски на Југославија и ги разгледува предлозите за учес-
твото на Југославија во меѓународните програми од об-
ласта на заштитата и унапредувањето'на човековата сре-
дина; обезбедува неопходна координација во спроведува-
њето на политиката или по определени прашања на ниво 
на федерацијата во оваа област. 

За прашањата што ги разгледува, Комисијата му да-
ва иницијативи, мислења и предлози на Сојузниот из-
вршен совет. 

3. Комисијата има 15 членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата ги имену-

ва Сојузниот извршен совет. 
Претседателот на Комисијата е член на Сојузниот из-

вршен совет и истовремено е и претседател на Координа-
циониот одбор при Сојузниот извршен совет за човекова-
та средина, просторното уредување и станбените и кому-
налните работи. 

Членовите на Комисијата ги именува Сојузниот из-
вршен совет од редот на раководните и стручните работ-
ници на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, СОЈУЗНИОТ 
секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, Сојузниот комитет за земјодел-
ство, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузни-
от завод за општествено планирање, Сојузниот завод за 
статистика, Сојузниот завод за меѓународна научна, про-
светно-културна и техничка соработка, Сојузниот хидро-
метеоролошки завод, Сојузниот завод за стандардизација, 
Сојузниот геолошки завод и Сојузниот завод за здравстве-
на заштита. 

Заради Координација на работата и остварување на 
соработка во областа на заштитата и унапредувањето на 
човековата средина, Комисијата може да повикува пре-
тставници од други сојузни органи и организации и од 
надлежните републички и покраински органи. 

4. Комисијата донесува деловник за својата работа. 
5. Вршењето на определени стручно-технички и ад-

министративни работи за потребите на Комисијата го 
обезбедува Генералниот секретаријат на Сојузниот из-
вршен совет. 

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

Е. п. бр. 375 
7 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, с.р. 

715. 
Врз основа на член 5 од Законот за привремена забра-

на на располагањето со општествените средства за несто-
пански и нешЈоизводствени инвестиции во второто полу-
годие на 1986 година и во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/86), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ НА ОРГАНИТЕ И ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЧИЈА ИЗГРАДБА 
МОЖЕ ДА ПРОДОЛЖИ ОДНОСНО ДА ЗАПОЧНЕ ВО 

ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ 1986 ГОДИНА И ВО 
1987 ГОДИНА 

1. Во второто полугодие 1986 година може да про-
должи односно да започне изградбата на оние градежни 
објекти на органите и организациите на федрацијата за 
кои се обезбедени средства, согласно со Одлуката за рас-
поредување на средствата за нестопански инвестиции ут-
врдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85). 
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2. Во текот на 1987 година може да продолжи однос-
но да започне изградбата на оние градежни објекти на ор-

' ганите и организациите на федерацијата за кои се обезбе-
дени средства во Буџетот на федерацијата за 1987 година. 

3. Во второто полугодие на 1986 година и во 1987 го-
дина може да продолжи односно да започне изградбата на 
градежни објекти во Југословенската народна армија од 
посебно значење за борбената готовност, што ќе ги утврди 
сојузниот секретар за народна одбрана, а за кои средства-
та се утврдени со Планот за развојот на Југословенската 
народна армија во периодот од 1986 до 1990 година. 

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

Е. п. бр. 376 
21 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

716. 
Врз основа на член 223 став 2 и член 328 од Царински-

от закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76,36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА 
СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за отво-

рање на слободни царински продавници, царинскиот над-
зор над стоките што се продаваат во тие продавници и по-
стапката за спроведување царински надзор и царинење на 
стоките со кои се снабдуваат превозните средства во меѓу-
народниот сообраќај. 

Слободни царински продавници 

Член 2 
Слободните царински продавници што се отвораат 

согласно со член 222 став 1 од Царинскиот закон мораат 
да бидат сместени: 

1) на воздухопловни пристаништа отворени за меѓу-
народен сообраќај - во чекалните и во другите простории 
наменети за патниците во меѓународниот сообраќај; 

2) во луки и пристаништа отворени за меѓународен 
сообраќај - во постојните простории или во посебно из-
граден објект на просторот помеѓу царинскиот гат или на 
делот од крајбрежјето определен за застанување на бродо-
вите кои пловат во меѓународниот сообраќај и граничната 
рампа; 

3) на гранични друмски премини - во постојните про-
стории или во посебно изграден објект, односно во само« 
одно или влечено превозно средство, што се поставени на 
граничниот друмски премин, на делот меѓу граничната 
рампа и граничната линија, под услов покрај слободната 
царинска продавница да е обезбеден простор за паркира-
ње на возилата; 

4) во хотели од „А" и „V9 категорија, туристички на-
селби, марини, наутички центри, мотели на магистрални-
те патишта и на бродови за превоз на странски туристи со 
повеќе од 250 места, во кои согласно со член 222 од Царин-
скиот закон, е организирана царинска контрола - во по-
стојните простории или во посебно изградени објекти. 

Просторијата на слободната царинска продавница 
мора да биде обезбедена така што без царински надзор да 
не е можно внесување и изнесување на стоки односно вле-
гување и излегување на лица. 

Слободната царинска продавница на воздухопловно 
пристаниште отворено за меѓународен сообраќај може да 
се состои од продажно место, прирачен склад покрај про-
дажното место и посебен складовен простор. Слободните 

царински продавници во луки и пристаништа отворени за 
меѓународен сообраќај, на друмски гранични премини и 
во хотели од „А" и „Е" категорија, туристички населби, 
марини, наутички центри, мотели на магистралните па-
тишта и на бродови за превоз на странски туристи со по-
веќе од 250 места, во кои е организирана царинска контро-
ла, можат да се состојат од простории во кои се продаваат 
стоките и од други простории за сместување на тие стоки. 

Член 3 
Слободна царинска продавница на воздухопловно 

пристаниште може да отвори организација на здружен 
труд за аеродромски услуги. Другите царински продавни-
ци од член 2 на овој правилник може да ги отвори органи-
зација на здружен труд регистрирана за вршење на тие ра-
боти во надворешнотрговскиот промет, под услов со но-
сителот на правото на користење на просториите или зем-
јиштето односно со организацијата на здружен труд во 
чие сопствеништво е бродот, да склучи договор за корис-
тење на просториите или земјиштето. 

Барање за отворање на слободна царинска продавни-
ца се поднесува до царинарницата надлежна според мес-
тото во кое се отвора слободна царинска продавница од-
носно според седиштето на работната организација во чие 
сопствеништво е бродот (во натамошниот текст: над-
лежната царинарница). 

Со барањето за отворање на слободна царинска про-
давница се поднесува договор за користење на простории-
те односно на просторот наменет за изградба на слободна 
царинска продавница, извод од регистарот на надлежниот 
стопански суд, употребна дозвола на надлежниот орган на 
собранието на општината, скица и технички опис на про-
сториите и објектот и спецификација на странските и до-
машните стоки што ќе се продаваат во слободната царин-
ска продавница. 

Член 4 
По приемот на барањето за отворање на слободна ца-

ринска продавница надлежната царинарница формира ко-
мисија од три члена, која утврдува дали просториите или 
објектот се погодни за сместување на царински стоки и да-
ли се обезбедени условите за спроведување на мерките на 
царински надзор. 

Комисијата ги прегледува просториите и за наодот 
составува записник во три примероци. Еден примерок од 
записникот надлежната царинарница му предава на под-
носителот на барањето за отворање на слободната царин-
ска продавница, а два примерока задржува. 

Комисијата е должна да ги прегледа просториите од-
носно објектите наменети за слободна царинска продавни-
ца во рок од пет дена од денот на поднесувањето барање. 

Член 5 
Врз основа на поднесеното барање, приложените ис-

прави и записникот на комисијата, надлежната царинар-
ница донесува решение. 

Во решението, покрај другите податоци, мораат да се 
наведат и условите под кои се одобрува отворање на сло-
бодна царинска продавница. 

Ако е тоа неопходно заради спроведување на мерките 
на царински надзор, царинарницата може да определи со 
клучарство или друга соодветна мерка на царински над-
зор. 

Член 6 
Во слободната царинска продавница можат да се 

продаваат увозни неоцаринети стоки и домашни стоки на-
менети за продажба на патниците во меѓународниот сооб-
раќај односно на странски физички лица и државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои 
се наоѓаат на привремена работа во странство. 

Член 7 
Увозните неоцаринети стоки од консигнационен 

склад или од специјализиран склад на странски стоки и на 
стоки од домашно производство се упатуваат во слободна 
царинска продавница која е отворена: 

- на воздухопловно пристаниште од член 9 став I 
точка 1 на овој правилник; 
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- во лука и пристаниште од член 9 став 1 точка 2 на 
овој правилник; 

- на граничнен друмски премин од член 9 став 1 точ-
ка 3 на овој правилник, 
со излезен лист на консигнационите стоки (образец XII-
-Излезен лист на консигнационите стоки), што е пропи-
шан со член 32 од Правилникот за поднесување на испра-
ви во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/80, 69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85 и 40/86). 

Увозните неоцаринети стоки од консигнационен 
склад и од специјализиран склад на странски стоки и на 
стоки од домашно производство се упатуваат во слободна 
царинска продавница која е отворена во хотели од „А" и 
„1-" категорија, во туристичка населба, марина, наутички 
центар, мотели на магистрален пат и на брод за превоз на 
странски туристи со повеќе од 250 места со излезен лист 
за привремено изнесување на консигнациони стоки (обра-
зец XIII - Излезен лист за привремено изнесување на кон-
сигнациони стоки), што е пропишан со член 33 од Правил-
никот за начинот на поднесување исправи во царинска по-
стапка. 

Домашните стоки се сместуваат во слободна царин-
ска продавница врз основа на спецификација или фактура 
што Ја заверува надлежната царинарница. 

Држателот на слободна царинска продавница е 
должен стоките што се сместени во слободната царинска 
продавница да ги евидентира во листовите на картотека-
та, одвоено за домашните а одвоено за странските стоки, 
според образецот бр. 1, што е составен дел на овој правил-
ник. Листовите за домашните стоки се во бела боја, а за 
странски стоки - во зелена боја. 

Во листовите на картотеката мораат секој ден да се 
внесуваат промените во поглед на видот, количината и 
вреднсота на сместените и продадените стоки врз основа 
на евиденцијата за дневната продажба што се води во кни-
гата на парагон-блокови преку регистар-касата односно 
врз основа на податоците за таа продажба добиени со 
електронска обработка. 

На барање од држателот на слободната царинска 
продавница надлежната царинарница го заверува месеч-
ниот извештај за продадените стоки, кој служи за пресмет-
ка со консигнациониот склад, со тоа што еден примерок 
од извештајот задржува. 

Царинарницата надлежна спрема седиштето на кон-
сигнациониот склад, на барање од држателот на консигна-
циониот склад ја заверува фактурата за продадените сто-
ки, која служи за пресметка со принципалот, а врз основа 
на извештајот за продадените стоки што го заверува над-
лежната царинарница. Извештајот за продадените стоки 
треба да содржи и податоци за набавната цена на стран-
ските стоки. 

Евиденцијата од ст. 3 до 5 на овој член може да се 
приспособи и води со системот на електронска обработка 
на податоците (магнетна картичка, диск, лента и ел.), ако 
тоа го одобри надлежната царинарница. 

Член 8 
Листовите на картотеката мора да ги завери и нуме-

рира надлежната царинарница. 
Царинарницата води регистар на заверените листови 

на картотеката. 

Член 9 
Во слободните царински продавници стоките можат 

да се продаваат: 
1) на воздухопловно пристаниште - на патниците кои 

заминуваат во странство, по извршената царинска кон-
трола, а на патниците кои доаѓаат во Југославија и на пат-
ниците во провоз преку царинското подрачје на Југослави-
ја, пред извршената царинска контрола, и тоа најрано два 
часа пред времено предвидено за полетување односно нај-
доцна два часа по слетувањето на воздухопловот; 

2) во луки и пристаништа - на патниците кои замину-
ваат во странство - по извршената царинска контрола, а 
на патниците кои доаѓаат во Југославија и на патниците 
во провоз преку царинското подрачје на Југославија -
пред извршената царинска контрола, и тоа најрано два ча-
са пред времето предвидено за испловување односно два 
часа по впловувањето на бродот; 

3) на граничен друмски премин - на патниците кои 
заминуваат во странство, по извршената царинска кон-
трола а на патниците кои доаѓаат во Југославија и на пат-
ниците во провоз преку царинското подрачје на Југослави-
ја, пред извршената царинска контрола. Стоките во сло-
бодната царинска продавница можат да се продаваат не-
прекинато или во времето што ќе го определи надлежната 
царинарница; 

4) во хотели од „А" и „1-" категорија, туристички на-
селби, марини, наутички центри, мотели на магистрални-
те патишта и на бродови за превоз на странски туристи со 
повеќе од 250 места во кои е организирана царинска кон-
трола - на странски физички лица и на државјани на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија на при-
времена работа во странство, во времето што ќе го опре-
дели надлежната царинарница. 

Во слободната царинска продавница стоките можат 
да им се продаваат на лицата од став 1 точ. 1 и 2 на овој 
член врз основа на „бординг-картата" или картата за па-
тување, а на лицата од став 1 точка 4 на овој член - врз ос-
нова на патната исправа односно другите соодветни дока-
зи (за државјаните на СФРЈ на привремена работа во 
странство - документот за социјалното осигурување, по-
тврдата на странскиот работодавец, странската работна 
книшка и ел.). 

Во времето кога не се продаваат стоки слободната 
царинска продавница мора да биде затворена. 

Патниците кои доаѓаат од странство, а кои го за-
вршуваат патувањето на друго воздухопловно приста-
ниште во Југославија се сметаат како патници во провоз 
во смисла на став 1 од овој член, се до слетувањето на оп-
ределеното воздухопловно пристаниште, ако на воздухоп-
ловното пристаниште на кое слетале непосредно од стран-
ство не поминале низ царинска контрола. 

Член 10 
Продажба на странски стоки во слободната царинска 

продавница од член 9 точка 4 на овој правилник држате-
лот на продавницата врши врз основа на фактура која ги 
содржи следните податоци: 

1) број на фактурата и датум на издавањето; 
2) име и презиме на купувачот; 
3) број на патната исправа и од кого е издадена; 
4) документ (број односно опис на документот и ел.) 

врз основа на кој може непобитно да се утврди дека е во 
прашање државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на привремена работа во странство; 

5) назив, количина и вредност на стоките ро единица 
производ; 

6) вкупната вредност искажана во странска валута; 
7) потпис на овластеното лице и печат на организаци-

јата на здружен труд која ги продала стоките. 
Држателот на продавницата кој ги продал стоките 

става забелешка за продажбата на тие стоки на патната 
исправа „СЦП" (слободна царинска продавница) и датум 
на продажбата, освен за: алкохолни прачки, цигари и дру-
ги тутунски преработки, козметички и парфимериски про-
изводи, бижутерија, производи од стакло и керамика, об-
лека и други текстилни производи, обувки и кожна галан-
терија, патни торби, производи на народна ракотворба, 
плочи, касети, филмови, играчки, производи за лична 
употреба - потрошни стоки, специјални и трајни прехран-
бени производи и спортска опрема во вредност до 50.000 
динари. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, во 
патната исправа на странско физичко лице нема да се ста-
ва забелешката „СЦП" за следните продадени стоки: 
предмети од фино крзно, фотографски апарати, кинокаме-
р а двогледи, носиви музички инструменти, носиви грамо-
фони, носиви радиоприемници со касетофон или без касе-
тофон, носиви магнетофони, касетофони, носиви машини 
за пишување, џепни калкулатори, опрема за кампување, 
велосипеди со мотор или без мотор и спортски реквизити 
(опрема за спортски риболов, нуркачки апарат со прибор, 
ловечко оружје со муниција, скии, рекети за тенис и други 
слични предмети), освен за спортски чамец со мотор или 
без мотор. 

При изнесувањето на стоки купени во слободна ца-
ринска продавница лицата од став 3 на овој член ги прија-
вуваат на граничниот царински орган. 
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в Откако царинскиот орган ќе ги идентифицира стоки-
те, ја поништува забелешката „СДП" во патната исправа 
и тоа го заверува со печат. 

Ако странски физички лица и државјани на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на привре-
мена работа во странство стоките купени во слободна ца-
ринска продавница, освен потрошните стоки (алкохолни 
пијачки, цигари и други тутунски преработки, козметички 
и други парфимериски производи, прехранбени производи 
и ел.), не ги изнесат при излегувањето од Југославија, над-
лежните царински органи ќе покренат постапка на царине-
ње по службена должност. 

Член 11 
Домашните стоки продадени, во слободна царинска 

продавница не се царинат, освен ако тоа го бара организа-
цијата на здружен труд или производителот. 

Извозната царинска декларација за царинење на сто-
ките од став 1 на овој член се поднесува на образецот што 
е пропишан со Правилникот за поднесување на исправи 
во царинската постапка, и тоа до 15-ти во месецот за сто-
ките продадени во слободна царинска продавница во пре-
тходниот месец или во друг рок што ќе го определи над-
лежната царинарница. 

Со извозната царинска декларација се поднесува и 
посебна спецификација што се составува врз основа на 
дневните пресметки на продажбата. Надлежната царинар-
ница је срамнува спецификацијата со листовите на карто-
теката и ја заверува. 

Домашните непродадени стоки се враќаат во внат-
решниот промет врз основа на повратен лист. Повратни-
от лист се поднесува на образецот број 3 што е составен 
дел на овој правилник и го заверува надлежната царинар-
ница. Повратниот лист се поднесува најмалку во три при-
мероци, од кои еден задржува надлежната царинарница, 
вториот и го предава на слободната царинска продавница 
а третиот останува со стоките. 

Снабдување на воздухопловите 

Член 12 
Заради снабдување на воздухопловите кои сообраќа-

ат со странство, стоките од консигнациониот склад можат 
да се упатат на воздухоплов непосредно или преку специ-
јализиран склад на странски стоки и стоки од домашно 
производство (во натамошниот текст: специјализиран 
склад) на воздухопловно пристаниште. 

Домашните стоки што се наменети за снабдување на 
воздухопловите кои сообраќаат со странство се упатуваат 
на воздухоплов врз основа на пресметковниот лист. Пре-
сметковниот лист се пополнува на образецот број 2 кој е 
составен дел на овој правилник и го заверува царинарни-
цата на воздухопловното пристаниште. 

Со стоките од специјализираниот склад на едно воз-
духопловно пристаниште можат да се снабдуваат возду-
хопловите на други воздухопловни пристаништа. Во тој 
случај пресметковниот лист мора да биде снабден со клау-
зулата: „Стоките се упатуваат во царинарницата 

Член 13 
Ако стоките од консигнационен склад се упатуваат 

на воздухоплов непосредно, држателот на консигнациони-
от склад е должен на царинарницата надлежна спрема се-
диштето на консигнациониот склад да ќ поднесе излезен 
лист на консигнационите стоки. 

Царинарницата надлежна спрема седиштето на кон-
сигнациониот склад ги заверува сите примероци на излез-
ниот лист и два примерока задржува, а еден му предава на 
држателот на консигнациониот склад заради раздолжува-
ње на евиденцијата. Другите примероци што остануваат 
со стоките до воздухопловот ги заверува царинарницата 
на воздухопловното пристаниште, од кои еден примерок 
му предава на заповедникот на воздухопловот односно на 
овластениот член на екипажот, два примерока - на орга-
низацијата на здружен труд која го снабдува воздухопло-
вот а еден примерок, како потврда за приемот на стоките, 
и враќа на царинарницата која ги упатила стоките во воз-
духопловот. 

Член 14 
Податоците за примените стоки се пренесуваат од из-

лезниот лист на пресметковниот лист од член 12 на овој 
правилник. 

Пресметковниот лист се пополнува најмалку во три 
примероци, кои мораат да бидат нумерирани со ист реден 
број. 

Ако е снабден воздухопловот кој пред напуштањето 
на царинското подрачје на Југославија застанува на едно 
или повеќе воздухопловни пристаништа во Југославија, 
царинските обележја од стоките односно од просторот во 
КОЈ се сместени стоките можат да се симнат дури по поле-
тувањето на воздухопловот од воздухопловното приста-
ниште од кое полетува во странство. 

Член 15 
По завршениот лет на меѓународна линија, заповед-

никот на воздухопловот односно овластениот член на еки-
пажот е должен да го заклучи пресметковниот лист. 

Царинарницата на воздухопловно пристаниште ги 
заверува заклучените пресметковни листови и еден приме-
рок задржува а еден му доставува на држателот на консиг-
национиот склад кој ги упатил стоките во воздухопловот. 

Организацијата на здружен труд која го снабдува воз-
духопловот е должна да А поднесе на царинарницата на 
воздухопловните пристаништа месечна рекапитулација 
(пописен лист) на заверените пресметковни листови. 

Член 16 
Стоките што не се продадени за време на летот на 

меѓународни линии можат да се вратат во консигнациони-
от склад односно во специјализираниот склад, или да се 
задржат во воздухопловот ако воздухопловот е под непос-
реден царински надзор или ако го продолжува летот на 
меѓународна линија. 

За стоките што по завршувањето на летот на возду-
хопловот на меѓународна линија остануваат во воздухоп-
ловот односно во определени простории на воздухопло-
вот, царинарницата на воздухопловното пристаниште кај 
кое се завршува меѓународниот лет ги срамнува подато-
ците од заклучениот пресметковен лист со реалната сос-
тојба на стоките и става царинско обележје - пломба на 
просториите во воздухопловот во кои се сместени стоки-
те, што не смее да се повреди при полетувањето на возду-
хопловот во странство. Податокот за бројот на царинска-
та пломба царинарницата го запишува во пресметковниот 
лист. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член во 
случаите на кружни летови и летови пократки од еден час 
кога членовите на екипажот не го напуштаат воздухопло-
вот пресметковните листови можат да се заклучат и по за-
вршениот круг (верига). 

Со домашните стоки што не се продадени за време на 
летот на меѓународни линии се постапува на начинот про-
пишан со член 11 став 4 на овој правилник. 

Член 17 
Стоките наменети за снабдување на воздухопловите 

кои сообраќаат со странство можат од консигнациониот 
склад претходно да се упатат во специјализираниот склад 
на воздухопловното пристаниште. 

Организацијата на здружен труд регистрирана за 
снабдување на воздухопловите во меѓународниот сообра-
ќај може да бара отворање на специјализиран склад само 
на воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен 
сообраќај. 

Член 18 
Упатувањето на стоките од специјализиран склад во 

воздухопловот се врши врз основа на пресметковен лист. 
Царинарницата на воздухопловното пристаниште ги 

заверува сите примероци на пресметковниот лист, од кои 
еден останува во специјализираниот склад, еден на цари-
нарницата, а другите остануваат со стоките и му се преда-
ваат на водачот на воздухопловот односно на овластени-
от член на екипажот. 
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Член 19 
Со стоките примени во воздухопловот се постапува 

согласно со одредбите на чл. 14 до 17 од овој правилник. 

Член 20 
Постапката на царинење на домашните продадени 

стоки во воздухоплов се спроведува согласно со одредбата 
на член 11 од овој правилник. 

Член 21 
Непродадените стоки од воздухопловот односно при-

рачниот магазин можат да се вратат во консигнациониот 
склад од кого се упатени. 

Враќањето на стоките во консигнациониот склад се 
врши врз основа на повратен лист. 

Член 22 
Воздухопловите кои сообраќаат со странство се снаб-

дуваат со гориво и мазиво само под непосреден царински 
надзор или преку посебни места - „бункери". На отворите 
на „бунарите" и броилата што го регистрираат протокот 
на горивото односно мазивото мораат да се стават царин-
ски обележја. 

Ако воздухопловите се снабдуваат преку „бункер", 
организацијата регистрирана за снабдување на превозни-
те средства во меѓународниот сообраќај е должна да води 
евиденција за сместеното и продаденото гориво односно 
мазиво. 

Член 23 
Постапката на царинење на горивото и мазивото со 

кое е снабден воздухопловот се спроведува по одредбите 
на член 11 од овој правилник. 

Снабдување на бродовите 

Член 24 
Странските бродови, странските јахти и чамците на-

менети за спорт или рекреација кои имаат одобрение за 
пловидба во крајбрежното море односно на реки и езера а 
се наоѓаат во домашни луки и пристаништа, странските 
пловни објекти на поправка во домашни бродоградилиш-
та, домашните бродови кои сообраќаат на странски рела-
ции и бродовите изградени во домашни бродоградилишта 
за потребите на странски нарачувач при испловувањето 
од бродоградилиштето, дуката, пристаништето односно 
царинското подрачје на Југославија можат, под царински 
надзор, да се снабдуваат со животни намирници и други 
потребни производи од консигнациони складови, специја-
лизирани складови на странски стоки и стоки од домашно 
производство (во натамошниот текст: „специјализирани 
складови") и царински зони. 

Снабдувањето со технички стоки може да се изврши 
во дуката односно пристаништето од каде пловниот об-
јект од став 1 на овој член го напушта царинското подрач-
је на Југославија. По исклучок снабдувањето може да се 
изврши и во друга лука или пристаниште, под услов сто-
ките да се сместат под царински надзор во просториите на 
пловниот објект на кои царинарницата става царински 
обележја што не смеат да се повредат додека пловниот об-
јект не го напушти царинското подрачје на Југославија. 

Не се смета како снабдување, во смисла на одредбите 
од став 1 на овој член, упатувањето на делови на опрема,, 
резервни делови и други производи на брод, јахта, едрили-
ца или друг пловен објект заради нивна поправка или ре-
довно одржување. 

Стоките за снабдување на бродови, странски јахти и 
чамци наменети за спорт или рекреација можат од консиг-
национиот склад претходно да се упатат во специјализи-
ран склад на организацијата на здружен труд регистрира-
на за снабдување на превозните средства во лука односно 
пристаниште отворено за меѓународен сообраќај, или во 
марина што е определена како граничен премин за ме-
ѓународен поморски сообраќај. 

На постапката за упатување на стоките од специјал и-
зираниот <жлад на брод, странска јахта или чамец намене-

ти за спорт или рекреација се применуваат согласно од-
редбите на член 13 став 2 од ОВОЈ правилник. 

Во специјализираниот склад можат да се сместат и 
домашни стоки заради снабдување на бродовите, со тоа 
што за тие стоки да се води посебна евиденција. 

Член 25 
Стоките за снабдување на бродови, странски јахти и 

чамци наменети за спорт или рекреација, се упатуваат од 
консигнациониот склад или царинската зона врз основа 
на излезен лист, во согласност со одредбата на член 31 од 
Правилникот за поднесување на исправи во царинската 
постапка. 

Царинарницата може да преземе и други мерки на 
царински надзор над стоките што се упатуваат заради 
снабдување на бродови, странски јахти и чамци наменети 
за спорт или рекреација. 

Член 26 
Продажба на домашни стоки заради снабдување на 

домашни и странски бродови кои сообраќаат со стран-
ство, на странски јахти и чамци наменети за спорт или 
рекреација, се врши во согласност со посебни прописи, без 
ограничување на количината. 

Упатувањето на домашни стоки од специјализиран 
склад заради снабдување на бродови, странски јахти и 
чамци наменети за спорт или рекреација, се врши врз ос-
нова на фактура односно издавница што ја заверила цари-
нарницата. 

При продажбата на домашни стоки заради снабдува-
ње на бродови, странски јахти и чамци наменети за спорт 
или рекреација, се постапува како и при извозот на стоки, 
ако организацијата на здружен труд регистрирана за снаб-
дување на превозните средства во меѓународниот сообра-
ќај поднесе извозна царинска декларација. 

Декларацијата се поднесува најдоцна до 15-ти во ме-
сецот за стоките продадени во претходниот месец, или во 
друг рок што ќе го определи царинарницата. Со деклара-
цијата се поднесува соодветен број примероци на заверени 
фактури односно издавници. 

Член 27 
Снабдувањето на домашни и странски бродови кои 

сообраќаат со странство и на странски јахти и чамци и на 
други пловни објекти со гориво и мазиво се врши под ца-
рински надзор. 

Царински надзор се спроведува врз основа на факту-
рата односно издавницата на организацијата на здружен 
труд која врши снабдување. Царинарницата ја заверува 
фактурата односно издавницата на организацијата на 
здружен труд која врши снабдување. Царинарницата 
може да определи и други мерки на царински надзор. 

Организацијата на здружен труд регистрирана за 
снабдување на превозните средства во меѓународниот со-
обраќај е должна да води посебна евиденција за сместено-
то и продаденото гориво односно мазиво. 

Во оправдани случаи (виша сила, потрошување на го-
ривото односно мазивото за време на пловидбата, за-
држување во бродоградилиште и др.) надлежната цари-
нарница може да одобри на бродот, јахтата, едрилицата 
или на друг пловен објект кој останал без гориво односно 
мазиво да се пренесат од друг брод, јахта, едрилица или 
пловен објект помали количини гориво иЛи мазиво по-
требни за пловидба до првата лука односно пристаниште 
во кое може да се изврши редовно снабдување. 

Посебни одредби за снабдување на бродовите на море 

Член 28 
Домашните и странските бродови кои сообраќаат на 

редовни и на „чартер" линии во меѓународниот поморски 
сообраќај можат да се снабдуваат со животни намирници, 
цигари, пијачки, технички стоки и други производи наме-
нети за бродот, екипажот и патниците во количини што се 
потребни за пополнување на бродските залихи. 

До составувањето на заминувачкиот манифест, сто-
ките од став 1 на овој член се ставаат под царински над-
зор, во смисла на член 122 став 3 од Царинскиот закон. 
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Натоварување^ на стоките во брод заради превоз во 
меѓународниот сообраќај не се смета како снабдување во 
смисла на член 24 од овој правилник. Податоците за цига-
рите, жестоките алкохолни пијачки и другите производи 
што се сметаат како монополски, кои се превозуваат со 
брод, мораат во смисла на член 296 од Царинскиот закон 
да се запишат во заминувачкиот манифест и во книгата на 
генералниот товар. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член до-
машните бродови кои сообраќаат на редовните линии во 
меѓународниот сообраќај на Јадранско море, можат да се 
снабдуваат со цигари или со други тутунски преработки и 
жестоки алкохолни пијачки само во количините што се не-
опходни со оглед на бројот на членовите на екипажот од-
носно на патниците и должината на патувањето. 

Бродот од став 4 на овој член може да се снабди со 
цигари најмногу до 200 парчиња или со други тутунски 
преработки во соодветна количина и со жестоки алкохол-
ни пијачки до еден литар по член на екипажот и по качен 
патник. 

Ако бродот од став 4 на овој член се задржува надвор 
од царинското подрачје на Југославија подолго од 24 часа, 
покрај количината од став 5 на овој член бродот може да 
се снабди уште и со цигари до 40 парчиња или со други ту-
тунски преработки во соодветна количина и со жестоки 
алкохолни пијачки до половина литар, по член на еки-
пажот и по качен патник - за секој ден на задржување над-
вор од царинското подрачје на Југославија. 

Бродовите од став 1 на овој член можат да се снабдат 
заради подобрување на асортиманот на стоките со коли-
чини поголеми од пропишаните во ст. 5 и 6 на овој член, 
со тоа што организацијата на здружен труд регистрирана 
за снабдување на бродовите мора да поднесе пресметко-
вен лист. По завршувањето на пловидбата на меѓународ-
на линија заповедникот на бродот или овластениот член 
на екипажот го заклучува пресметковниот лист. 

Организацијата на здружен труд која ги снабдува 
бродовите и поднесува на царинарницата месечна рекапи-
тулација (пописен лист) на заверените пресметковни лис-
тови. 

Непродадените стоки можат да се вратат од бродот 
во консигнациониот склад односно во специјализираниот 
склад од кого се упатени. Стоките се враќаат врз основа 
на повратен лист. 

На поднесувањето пресметковен лист на месечната 
рекапитулација и повратен лист согласно се применуваат 
одредбите од чл. 11, 12 и 15 на овој правилник. 

Како снабдување на бродот се смета купувањето и 
сместувањето на стоките од став 1 на овој член на бродот 
заради продавање на патниците и членовите на екипажот 
за време на пловидбата на бродот надвор од царинското 
подрачје на Југославија. 

Член 29 
Странските јахти и чамци наменети за спорт или рек-

реација, од член 24 на овој правилник, кои впловуваат во 
крајбрежното море на Југославија и во реките отворени за 
меѓународен сообраќај, можат еднаш да се снабдат со ци-
гари до 200 парчиња или со други тутунски преработки во 
соодветна количина и со жестоки алкохолни пијачки до 
половина литар, по член на екипажот и по качен патник, а 
за секој ден на задржување во царинското подрачје на Ју-
гославија - уште и со цигари до 40 парчиња или со други 
тутунски преработки во соодветна количина и жестоки ал-
кохолни пијачки до половина литар, по член на екипажот 
и качен патник. Дневно снабдување со цигари или други 
тутунски преработки и со жестоки алкохолни пијачки 
може да се врши и однапред но најмногу за 21 ден. 

Странските јахти и чамци наменети за спорт или рек-
реација можат да се снабдат еднаш во дуката од која ја на-
пуштаат Југославија со цигари до 400 парчиња или со дру-
ги тутунски преработки во соодветна количина и до еден 
литар жестоки алкохолни пијачки по член на екипажот и 
по качен патник. 

Снабдувањето со животни намирници и со други про-
изводи од овој правилник не е ограничено. 

За извршеното снабдување царинарницата става за-
белешка на одобрението за пловидба. 

Посебни одредби за снабдувањето на бродовите на реките 
отворени за меѓународен сообраќај 

Член 30 
Домашните и странските патнички бродови кои сооб-

раќаат на редовните и на „чартер" линии во меѓународни-
от речен сообраќај можат да се снабдуваат со животни на-
мирници, цигари, пијачка, технички стоки и со други про-
изводи наменети за бродот, екипажот и патниците во ко-
личините што се потребни за пополнување на бродските 
залихи. 

Податоците за цигарите, другите тутунски преработ-
ки и жестоките алкохолни пијачки со кои е бродот снабден 
се запишуваат во книгата на провијантот. 

Домашните и странските патнички бродови кои сооб-
раќаат во малограничниот сообраќај, што во странство не 
се задржуваат подолго од 24 часа, не можат да се снабдат 
со цигари и жестоки алкохолни пијачки. 

Залихите на стоките што ги надминуваат потребите 
на потрошувачката на бродот до следното пристаниште 
во кое бродот застанува односно до излегувањето на бро-
дот од царинското подрачје на Југославија мораат да се 
сместат во простории или простори на бродот на кои ца-
ринарницата става царински обележја. 

Царинските обележја можат да се симнат само во 
присуство на царински работник односно по излегувањето 
на бродот од царинското подрачје на Југославија. 

Снабдување на домашен патнички брод се смета ку-
пување и сместување на стоките од став 1 на овој член на 
бродот заради продавање на патниците и на членовите на 
екипажот за време на пловидбата на бродот надвор од ца- ** 
ринското подрачје на Југославија. 

Член 31 
Домашните и странските товарни бродови кои сооб-

раќаат во меѓународниот речен сообраќај можат да се 
снабдуваат со животни намирници и со други производи 
наменети за бродот и екипажот во количините што се по-
требни за пополнување на бродските залихи. 

Бродовите од став 1 на овој член можат да се снабду-
ваат со цигари или други тутунски преработки и со жесто-
ки алкохолни пијачки само во количините што се неопход-
ни и зависни од бројот на членовите на екипажот и од 
должината на патувањето. Бродот може да се снабди со 
цигари до 200 парчиња или со други тутунски преработки 
во соодветна количина и со жестоки алкохолни пијачки до 
половина литар по член на екипажот - за секој ден на за-
држување во царинското подрачје на Југославија. 

Во пристаништето од каде Ја напуштаат Југославија, 
бродовите можат да се снабдуваат со цигари или со други 
тутунски преработки и со жестоки алкохолни пијачки во 
количините што се потребни за пополнување на бродски-
те залихи. 

Податоците за цигарите или за другите тутунски пре-
работки и за жестоките алкохолни пијачки, со кои е снаб* 
ден бродот, се запишуваат во книгата на провијантот. 

Залихите на стоките што ги надминуваат потребите 
на потрошувачката на бродот, до следното пристаниште 
во кое бродот застанува односно до излегувањето на бро-
дот од царинското подрачје на Југославија, мораат да се 
сместат во просториите на бродот на кои царинарницата 
става царински обележја. 

Член 32 
За време на задржувањето во пристаниште заради на-

товарување односно истоварување на стоките или во бро-
доградилиште заради ремонт на бродот и др., царинарни-
цата може да одобри од цигарите или другите тутунски 
преработки и жестоките алкохолни пијачки од член 30 
став 4 и член 31 став 5 да се изземе од царински надзор ко-
личката што е потребна за членовите на екипажот најмно-
гу за 5 дена. 

Член 33 
Странските јахти и чамци наменети за спорт или рек-

реација од член 24 на овој правилник можат еднаш да се 
снабдат во пристаништето од каде ја напуштаат Југосла-
вија со цигари до 400 парчиња или со други тутунски пре-
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работки во соодветна количина и со жестока алкохолна 
пијачка до еден литар по член на екипажот и по качен пат-
ник. 

Снабдувањето со животни намирници и со други про-
изводи не е ограничено. 

Снабдување на вагон-рестораните, колите за спиење и 
службените коли во меѓународниот железнички сообраќај 

Член 34 
Залихите на животни намирници, пијачки и други 

производи кои служат за потребите на патниците, што 
при преминувањето на царинската линија се затечат во ва-
гон-рестораните, колите за спиење или службените коли 
на меѓународните експресни возови (член 327 од Царин-
скиот закон) придружувачот на железничките коли е 
должен да ги запише во списокот само ако нивното паку-
вање е стандардно за продажба на таквиот вид стоки на 
мало, или ако количините на тие стоки ги надминуваат 
нормалните потреби на потрошувачката во возот. 

Списокот се составува во три примероци што ги заве-
рува влезната царинарница од кои еден задржува цари-
нарницата а другите два му се предаваат на придружува-
чот на односните коли, кој еден примерок к предава на 
излезната царинарница. 

На стоките запишани во списокот од став 1 на овој 
член односно на просторите во кои се сместени стоките 
влезната царинарница става царински обележја. 

Царинските обележја можат да се симнат дури по из-
легувањето на возот од царинското подрачје на Југослави-
ја. 

Член 35 
Снабдување на железничките коли од член 31 на овој 

правилник со животни намирници, освежувачки пијачки, 
десерти, цигари и други производи на попатните станици 

во Југославија можат да вршат само организациите на 
здружен труд регистрирани за вршење на таков вид надво-
решнотрговско работење. 

Количините на стоките за железничките превозни 
средства од став 1 на овој член заедно со количините на 
стоките од член 327 на Царинскиот закон не можат да ги 
надминат потребите на редовната потрошувачка џо возот 
за време на заминувањето и враќањето. 

За стоките од став 2 на овој член придружникот на 
возот не е должен да составува посебен список туку купу-
вањето на стоките го докажува со сметката или со специ-
фикацијата што ја заверува продавачот. 

Завршни одредби 

Член 36 
С о денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за слободните царински 
продавници и за снабдувањето на превозните средства во 
меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ**, бр. 
35/76, 41/79, 7/83, 34/85). 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-8586/1 
31 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 
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717. 
Врз основа на член 44 став 4 точка 4 од Законот за 

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 
13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИН-
ТЕРНАТА БАНКА ДА ГИ АВАЛИРА МЕНИЦИТЕ ВО 
ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ОСНОВНАТА ОДНОСНО 

ЗДРУЖЕНАТА БАНКА 

Член 1 
. Основната односно здружената банка, на барање од 

интерната банка, донесува одлука за давање на овластува-
ње и за изност до кој интерната банка може да ги авалира 
мениците во име и за сметка на основната односно 
здружената банка. 

Одлуката од став 1 на овој член основната односно 
здружената банка и ја доставува на интерната банка во 
два примерока. 

Член 2 
Одлуката од член 1 на овој правилник ги содржи 

следните податоци: 
1) износот до кој интерната банка може да ги авалира 

мениците по овластување во името и за сметка на основ-
ната односно здружената банка; 

2) рокот односно периодот во кој интерната банка 
може да ги авалира мениците по основ на овластување; 

3) обврската на интерната банка да ја известува ос-
новната односно здружената банка за секоја меница што 
ја авалирала по основ на овластување. 

Член 3 
Основната односно здружената банка, согласно со 

член 14 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, ќе го нама-
ли за износот на дадените овластувања до кој интерната 
банка може да ги авалира мениците својот краткорочен 
кредитен потенцијал, утврден во согласност со Одлуката 
за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на 
банката („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/76 и 34/78). 

Член 4 

На меницата што ја авалира интерната банка врз ос-
нова на овластувањето од основната односно здружената 
банка, се внесува клаузулата: „По овластувањето — 
", во која се наведува називот и седиштето на банката која 
дала овластување и бројот на нејзината жиро-сметка, а 
под клаузулата назив и седиште на интерната банка и пот-
пис на овластените лица и печат на интерната банка. 

Член 5 
Интерната банка, која авалира меници врз основа на 

овластување од основната односно здружената банка, во-
ди евиденција во своето книговодство на контата на вон-
билансната евиденција за износот до кој може да ги авали-
ра мениците, за износот на авалираните меници и за рокот 
на втасувањето, за износот на платените обврски по основ 
на авалите на мениците, како и за износот на мениците на 
кои рокот за втасување им истекол. 

Член 6 
Податоците за состојбата на искористениот кратко-

рочен кредитен потенцијал на основната односно 
здружената банка со авалирање на мениците врз основа на 
овластување, интерната банка и ги доставува на основна-
та односно на здружената банка во чие име и за чија смет-
ка ги авалирала мениците за секој месец - во рок од осум 
дена по истекот на месецот. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1-8639/1-86 
1 август 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с.р. 

718. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес на дел од трошоците по основ на ка-
мати на кредитите за намените во рамките на селективна-
та програма во земјоделството, користени во второто по-
лугодие на 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјодел-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС ПО ОСНОВ НА КА-
МАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ 
НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ 

НА 1986 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и организациите 

за стоковни резерви на општествено-политичките заедни-
ци од член 3 на Законот за обезбедување средства за рег-
рес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите 
за намените во рамките на селективната програма во зем-
јоделството, користени во второто полугодие на 1986 го-
дина (во натамошниот текст: Законот), заради остварува-
ње правото на регрес на дел од трошоците по основ на 
камати на кредитите во смисла на чл. 1 и 2 од Законот, со 
барањето за исплата на регрес поднесуваат до надлежната 
служба за општествено книговодство пресметка на регре-
сот заверен од страна на банката кај коЈа користат кредит 
и фотокопија од фактурата за извршената испорака на 
производите за организациите на здружен труд од член 3 
ст. 1 и 2 на Законот. 

2. Врз основа на документацијата организациите на 
здружен труд од член 3 на Законот - корисниците на кре-
дитот вршат пресметка на регресот на образецот ПРЗ (во 
натамошниот текст: Пресметка на регресот), што е отпе-
чатен кон оваа упатство и е негов составен дел. 

Пресметката на регресот од став 1 на оваа точка ги 
содржи податоците за секој корисник на кредитот по на-
мените во рамките на селективната програма во земјодел-
ството, и тоа: 

1) реден број; 
2) број на договорот за кредит; 
3) намена на кредитот; 
4) износ на пресметаната камата; 
5) височина на регресот во проценти од член 2 ст. 1 и 

2 на Законот; 
6) износ на пресметаниот регрес. 
3. Пресметката на регресот од точка 2 на ова упат-

ство се составува во три примерока и се доставува до над-
лежната служба за општествено книговодство. Еден при-
мерок задржува организацијата на здружен труд, вториот 
го задржува надлежната служба за општествено книговод-
ство, а третиот се доставува до Сојузниот комитет за зем-
јоделство, Булевар АВНОЈ-а 104, 11070 Нови Београд. 
Надлежаната служба за општествено книговодство нало-
гот за исплата го доставува до службата на општествено-
то книговодство - Филијала во Земун, 11080 Земун, Мар-
шала Тита 30. 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 6050/1 
21 август 1986 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Саво Вујков, е. р. 
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Образец ПРЗ 

Назив на корисникот на кредитот 

Надлежна служба за општествено книговодство 

ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ 
НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕК-

ТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА 

Реден 
број 

Број на договорот 
за кредит 

Намена 
на кредитот 

Износ 
на пресметаната 

камата 

Височина 
на регресот 

во% 

Износ 
на пресметаниот 

регрес 

1 2 3 4 5 6 

ВКУПНО: 

Печат и потпис на овластеното лице Место и датум Печат и потпис на овластеното лице - ко-
на банката-давател на кредитот рисник на кредитот 

Печат и потпис на овластеното лице 
на надлежната служба за општествено 

книговодство, 



Петок, 22 август 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 48 - Страна 1465 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ОД ТИ-
ПОТ НА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ ОД АЛУМИНИУМ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките 

карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентните материјали од типот на алуминиум и легури 
од алуминиум за определување на хемискиот состав (во 
натамошниот текст: референтните мостри на алуминиум 
и легури од алуминиум). 

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката РМК. RM-Č/7. 

Член 2 
Под референтни мостри на алуминиум и легури од 

алуминиум, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
хомогени мостри на алуминиум и легури од алуминиум 
во форма на цилиндар или струганици, со дефинирана и 
потврдена содржина на легирачки елементи, според след-
ната табела: 

Член 3 
Содрината на легирачките елементи во референтните 

мостри на алуминиум и легури од алуминиум мора да и 
одговара на содржината на легирачките елементи во алу-
миниум и во легури од алуминиум што со нивна помош се 
анализираат, според југословенскиот стандард JUS 
С.С2.100 пропишан во Решението за југословенскиот стан-
дард за алуминиум и алуминиумон легури („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/67). 

Член 4 
Интервалот на доверба за сите легирачки елементи 

во референтните мостри на алуминиум и легури од алуми-
ниум мора да биде определен на ниво на доверба од 95%. 

Член 5 
Хомогеност^ на референтните мостри на алуминиум 

и легури од алуминиум на површината што се испитува, а 
на референтните мостри во форма на струганици по цела-
та зафатнина, мора да биде во границите на интервалот 
на сигурност определен на ниво на доверба од 95%. 

Член 6 
Својството на стабилноста на референтните мостри 

на алуминиум и легури од алуминиум мора да се манифес-
тира со постојаноста на вредностите на хемискиот состав 
што тие ги репродуцираат. 

Член 7 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите 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 8 
На една од бочните страни на референтните мое -

три на алуминиум и легури од алуминиум во форма на ци-
линдар, односно на една од бочните страни на шишенцето 
во кое се наоѓаат мострите на алуминиум и легури од алу-
миниум во форма на струганици мораат да бидат испиша-
ни следните натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број; 
3) службена ознака на референтната мостра на алуми-

ниум и легури од алуминиум; 
4) ознака U дека референтната мостра има уверение 

кое мора да содржи: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) назив и подрачје на примената на мострата; 
3) сериски 6poj; 
4) содржина на легирачките елементи; 
5) интервал на доверба со кое е утврдена содржината 

на легирачките елементи. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

. Бр. 0404-130/1 
9 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Показателите за примена на Оп-
штествениот договор за заедничките основи и мерила за 
самоуправно уредување на односите во стекнувањето и 
распределбата на доходот во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, објавено во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/86, се поткраднаа долунаведените, грешки 
па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕ-
РИЛА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНО-
СИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА 
ДОХОДОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 

СФРЈ", БР. 2/85) 
Во табелата на Показатели, во колона 1, наместо 

шифрата на дејности: „021527", треба да стои шифрата: 
„011527". 

Под шифра на дејности 030001 - Одгледување на шу-
ми, во колона 5, наместо индексот: „14,2", треба да стои: 
„114,". 

Во забелешките, под точка 6, зад бројките: „160,161 и 
162", треба да се додаде текстот: „од образецот Посебни 
податоци и податокот од ознаката за АОП 120". 

Од Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија, Белград, 13. 08 1986 година 
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УКАЗИ 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДАР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГВАЈАНА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ^ОПЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ГВАЈАНА 

Се отповикува 
Јанко Лазаревски од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кооператива Република Гвајана. 

Се назначува 
Марин Гершковиќ, досегашен заменик на директорот 

на Сојузниот завод за меѓународна, научна, просветно-
-културна и техничка, соработка, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кооператива Република Гвајана. 

I " 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У бр. 21 
4 август 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

712. Одлука за висината на каматата на износот на 
царината и на другите увозни давачки што не е 
наплатен во пропишаниот рок 1453 

713. Одлука за интервентен увоз на стоки за широ-
ка потрошувачка во 1986 година 1453 

714. Одлука за формирање на Комисија за заштита 
и унапредување на човековата средина 1454 

715. Одлука за градежните објекти на органите и 
организациите на федерацијата чија изградба 
може да продолжи односно да започне во вто-
рото полугодие на 1986 година и во 1987 годи-
на 1454 

716. Правилник за слободните царински продавни-
ци и за снабдувањето на превозните средства 
во меѓународниот сообраќај 1455 

717. Правилник за начинот на давање овластување 
на интерната банка да ги авалира мениците во 
име и за сметка на основната односно 
здружената банка 1463 

718. Упатство за потребната документација за ос-
тварување на правото на регрес по основ на ка-
мати на кредитите за намените во рамките на 
селективната програма во земјоделството, ко-
ристени во второто полугодие на 1986 година - 1463 

719. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтните материјали од 
типот на алуминиум и легури од алуминиум — 1465 

Исправка на Показателите за примена на Општес-
твениот договор за заедничките основи и мери-
ла за самоуправно уредување на односите во 
стекнувањето и распределбата на доходот во 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/85) — 1465 

Укази 1466 
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