
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Сабота, И август 1979 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 41 ГОД XXXV 

Цена на овој број е 54 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. I Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-835; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651 671? 

Телекс 11756 

664. 

Врз основа на член 270 став 1 точка. 1 и член 
277 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ" 
бр, 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА КОИ НЕМА 
ДА СЕ ДОНЕСУВА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛ-
н а НАПЛАТА И ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ВРШИ 

ПРИСИЛНА НАПЛАТА 

1. Царинарницата нема да донесе решение за 
дополнителна наплата на непресметаната, односно 
на помалку наплатената царина, на другите увозни 
девачки и каматите (член 270 став 1 точка 1 од Ца-
ринскиот закон) за износите помали од 500 динари. 

2. Царината, другите увозни давачки и кама-
тите (член 275 од Царинскиот закон) присилно нема 
да се наплатуваат за износите помали од 500 
динари. 

3. Одлуката за утврдување на износите за кои 
нема да се донесува решение за дополнителна на-
плата и за кои нема да се врши присилна наплата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 35^76) престанува да 
важи на 31 август 1979 година. 

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 
1979 година. 

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

Е. п. бр, 730 
1 август 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

665. 

Врз основа на член 43 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 

ЗА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Царинската основица за употребувани мо-
торни возила од тар. број 87.02 на Царинската тари-
фа се утврдува според процентот на истрошеноста, 
со тоа што намалувањето на царинската основица 
не може да премине 50% од вредноста на новото во-
зило од ист вид. 

2. Процентот на истрошеноста од точка 1 на 
оваа одлука го опфаќа намалувањето на вредноста 
поради редовна амортизација на вредноста на вози-
лото, односно механички оштетувања. 

Зк Одлуката за утврдување на царинската осно-
вица за употребувани моторни возила („Службен 
лист на СфРЈ", бр. 35/76) престанува да важи на 31 
август 1979 година. 

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 1979 
година. 

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

Е. п. бр. 731 
1 август 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с.р. 

666. 

Врз основа на член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 
1 точка 1, став 3 и точка 7 став 2, член 30 став 6 
и член 46 став 4 од Царинскиот закон (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен 
совет, донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ВРЕДНО-
СТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ 

ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 

1. Во Одлуката за утврдување на предметите и 
вредностите на кои при увозот на стоки се приме-
нуваат царински повластици („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76, 48/76 и 63/78) точка 1 се менува и 
гласи: 

,Д. Со оваа одлука се утврдуваат вредностите на 
кои при увозот на стоки се применуваат ослободува-
ња од плаќање на царина и други царински повла-
стици (член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 1 точка 1 
став 3 и точка 7 став 1 алинеја прва и втора член 30 
ст. 1 и 2 и член 46 став 4 на Царинскиот закон) и се 
утврдуваат предметите на стопанскиот инвентар на 
кои при увозот се применуваат царинските повлас-
тици од член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон". 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„2. Ослободени се од плаќање царина, врз осно-

ва на член 28 точка 2 на Царинскиот запеан корис-
ниците на повластица — на предметите чија поеди-
нечна вредност не го преминува износот од 500 ди-
нари, а вкупната вредност — износот Од 1500 ди-
нари. 
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Во рамките на износот од 1.500 динари може да 
се користи ослободување од плаќање, на царина до 
вредноста на еден литар за жестоки алкохолни пи-
јачки и двеста парчиња цигари или соодветна ко-
личина на' други преработки од тутун." 

" /3. Точка 3 се менува и гласи: 
„3. Ослободени се од плаќање царина врз осно-

ва на член 28 точка 3 став 1 на Царинскиот закон 
корисниците на повластица — на предметите на 
мебел до вкупната вредност од 30.000 динари, а на 
другите предмети за своето домаќинство, освен на 
патничките моторни возила, до вкупната вредност 
од 50.000 динари." 

4. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Ослободени се од плаќање царина врз осно-

ва на член 28 точка 3 стаЗ 2 на Царинскиот закон 
корисниците на повластица — на предметите за сво-
ето домаќинство,, освен на патничките возила, до 
вкупната вредност од 100.000 динари." 

5. Точка 5 се менува и гласи: 
„5. Ослободени се од плаќање царина врз осно-

ва на член 28 точка 3 став 3 на Царинскиот закон 
корисниците на повластица — на предметите чија 
вкупна вредност не го преминува изност од 5.000 
динари. Предметите ч и ј а поединечна вредност пре-
минува 5.000 динари не се опфатени со оваа по-
властица." 

6. Точка 6 се менува џ гласи: 
„6. Ослободени се од плаќање царина врз осно-

ва на член 28 точка 5 на Царинскиот закон корис-
ниците на повластица — на лекови до вкупната 
вредност од 1.500 динари, а на другите предмети до 
вкупната вредност од 400 динари. Предметите чија 
Поединечна вредност ги преминува овие износи не се 
опфатени со оваа повластица." 

7. По точка 6 се додава точка 6а, која гласи: 
„6а. Ослободени се од плаќање царина врз основа 

на член 29 став 1 точка 1 став 3 на Царинскиот закон 
корисниците на повластица — на предметите на 
стопанскиот инвентар до вкупна вредност од 800.000 
динари. Предметите чија поединечна вредност пре-
минува 300.000 динари не се опфатени со оваа по-
властица." 

8. Точка 7 се менува и гласи: 
„7. Ослободени се од плаќање царина врз основа 

на член 29 став 1 точка 7 алинеја 1 на Царинскиот за-
кон корисниците на повластица — на предметите до 
вкупна вредност од 2.000 динари. Предметите чија 
поединечна вредност го преминува износот од 2.000 
динари не се опфатени со оваа повластица." 

9. Точка 8 се менува и гласи: 
\ 

„8. Ослободени се од плаќање царина врз осно-
ва на член 29 став 1 точка 7 алинеја 2 на Царински-
от закон корисниците на повластица — на предме-
тите до вкупна вредност од 5.000 динари. Предме-
тите чија поединечна вредност го преминува из-
ност од 5.000 динари не се опфатени со оваа повла-
стица." . 

10. Точка 9 се менува и гласи: 
„9. Ослободени се од плаќање царина врз осно-

ва на член 30 став 1 на Царинскиот закон корисни-
ците на повластица — на предметите на стопанскиот 
инвентар, освен на моторните возила, ако царинска-
та основица изнесува до 80.000 динари, а ако царин-
ската основица изнесува над 80.000 динари, а до 
300.000 динари, на делот на вредноста над 80.000 дина-
ри, а до 300.000 динари се плаќа цаоина по стапка 
од 100/о." 

11. Точка 10 се менува и гласи: 
,ДО. Ослободени се од плаќање царина врз осно-

ва на член „30 став 2 на Царинскиот закон корисни-

ците на повластица — на предметите на стопански-
от инвентар, освен на моторните возила, ако цар-
инската основица изнесува до 140.000 динари, а ако 
царинската основица изнесува над 140.000 динари, а 
до 300.000 динари, на делот на вредноста над 140.000 
динари, а до 300.000 динари се плаќа царина по стап-
ка од 10%." 

12. Точка 11 се менува и гласи: 
„11. Единствената царинска стакла од член 48 

став 1 на Царинскиот закон се применува на стоки-
те чија вкупна вредност не го преминува износот од 
15.000 динари." 

13. Оваа одлука се применува од 1 септември 
1979 година. 

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

Е. п. бр. 732 
1 август 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

6 6 7 . 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛУЖНИТЕ, ЗАНАЕТЧИ-
СКИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗАСНО-
ВАНИ ВРЗ ЛИЧЕН ТРУД ЗА КОИ МОЖЕ ДА СЕ 

КОРИСТИ ЦАРИНСКА ПОВЛАСТИЦА 

1. Царинската повластица од член 30 ст. 1 и, 2 од 
Царинскиот закон може да се користи врз предмети 
на стопанскиот инвентар, кои се увезуваат заради 
вршење дејности засновани врз личен труд, а кои 
се наведени во Одлуката за единствената класифи-
кација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/76), и тоа за: 

1) занаетчиски и услужни дејности од областа 
09 — Занаетчиство и лични услуги, освен услугите 
на забавните паркови, саемските стрелиште, дет-
ските аеродроми и на другите места за забава; 

2) занаетчиски дејности од областа 05 - Гра-
дежништво, гранка 0503, група 05030 - Инсталаци-
они и завршни работи во градежништвото; 

3) земјоделски дејности од областа 02 — Земјо-
делство и рибарство, гранка ,0201 — Земјоделско 
производство и гранка 0203- — Рибарство. 

2. Оваа одлука се применува од 1 септември 
1979 година. 

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

Е. п. бр. 733 
3 август 1979 година 

Белград . 

Сојузен извршен совет 
/ 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р, 
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668. 

Врз основа на член 254 став б и член 256 став 2 
од Царинскиот закон („Сл,ужбен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ 
ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА 

ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

1. Во Одлуката за условите и начинот на ца-
ринење на стоките за кои не е поднесена докумен-
тација и за случаите во кои не се поднесува царин-
ска декларација (Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/76), во точка 1 во одредбата под 1 зборовите: „чие 
емитирање е врзано" се заменуваат со зборовите: 
„чиј почеток на емитирање е врзан;". 

По одредбата под 6 се додава нова одредба под 
7, која гласи: 

- „7) стоки што бесплатно се примаат од стран-
ство, ако се наменети за отстранување на после-
дици предизвикани од елементарни несреќи." 

По став 1 се додава нов отав 2, кој гласи: 
„Ако поправкате на превозните средства е из-

вршена во смисла на член 317 став 1 од Царинскиот 
закон, сопственикот, односно корисникот на вози-
лото може, без целосна документација, да ја пријави 
за царинење вредноста на извршената поправка." 

2. Во точка 5 во став 1 по зборовите: „давачки" 
се додаваат зборовите: „и ако во моментот на увозот 
не може да се утврд,и вредноста на тие стоки;" 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„4. Подносителот на декларацијата што поднел 

генерална гаранција од точка 1 на Одлуката за ус-
ловите за подигање стоки под царински надзор пред 
уплатата на царината и другите увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, не поднесува 
гаранција од став 1 на оваа точка." 

3. Во точка 7 по одредбата под 2 се додаваат две 
нови одредби под 3 и 4, кои гласат: 

.,3) за поштенски пратки што содржат лекови — 
до вкупна вредност од 1.500 динари, а за поштенски 
пратки што содржат други предмети — до вкупна 
вредност од 400 динари; 

4) за рекламен материјал и мостри што се ис-
праќаат ЕО странство — до вкупна вредност од 1.000 
динари." 

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 
1979 година. 

-5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 734 
1 август 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Гојко Убипарип, с. р. 

6 6 9 . 

Врз основа на член 397 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 
Сојузниот иззршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИН-
СКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕД-
СТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ 

СТОКИ 

1. Во Одлуката за начинот ка продажбата на ца-
ринските стоки и за распоредот на средствата доби-
ени со продажбата на тие стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76) во точка 3 по став 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„Предметите од историска, археолошка, етно-
графска, културна, уметничка и научна вредност 
чие потекло не може да се утврди или се од стран-
ско потекло, се излагаат на јавна продажба, со тоа 
што на првата јавна продажба не можат да учес-
твуваат физички лица." 

2. Во точка 4 зборовите: ,, со тоа што да ги пла-
ти според проценетата вредност" се заменуват со 
зборовите: „без надомест". 

3. По точка 23 се додава нова точка 23а, која 
гласи: 

„23а. Одредбите од оваа одлука не ќе се приме-
нуваат во случај кога продажбата на царинските 
стоки се врши во смисла на член 397 став 4 од Ца-
ринскиот закон." 

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 
1979 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
донет на објавувањето во „Службен, лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 735 
1 август 1973 година 

Белград 
; ' I 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

„670. 

Врз основа на член 39 став 6, член 45 став 2, 
член 47 став 5 и член 314 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 
на предлог од директорот на Сојузната управа за 
царини, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИН-

СКАТА ОСНОВИЦА 

1. Во Наредбата за начинот на утврдување на 
царинската основица („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/76 и 28/78) во точка 6 зборот: „одредишната" 
се заменува со зборат: „граничната". 

2. Во точка 7 по зборот: „Југославија" запир-
ката се заменува со точка, а текстот до крајот се 
брише. 

3. Точка 36 се менува и гласи: 
„За стоките што државјани на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија и странски 
државјани непосредно ги увезуваат или ги примаат 
од странство, а кои не се опфатени со Листата на 
царинските основици (член 42 еа Царинскиот закон), 
царинската основица ја утврдува царинарницата со 
процена врз основа на тековните цени на пазарот 
на земјата на извозот што се формираат за поеди-
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нечии купувања од страна на граѓаните и просе-
чните трошоци за превоз и доставување на таквите 
стоки\до југословенската граница." 

4. Во точка 37 во став 1 зборовите: „цените на 
странските пазари" се заменуваат со зборовите: 
„тековните цени на пазарот на земјата на извозот". 

5. Во точка 38 во ст. 1 и 2 бројот: „10.000" се за-
менува со бројот: „30.000". 

6. Во точка 43 по зборовите: „процент за истро-
шеноста" се додаваат зборовите: „утврден врз осно-
ва на точ-ка 41 од оваа наредба". 

7. Оваа наредба се применува од 1 септември 
1979 година. 

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

Бр. 3-6774/3 
6 август 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

6 7 1 . 

Врз основа на член 255 став 4 од Царинскиот 
- закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 

сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТЕКЛО-

ТО НА СТОКИТЕ 

1. Со оваа наредба се пропишува начинот на до-
кажување на потеклото на стоките кога наплатата 
на царината и на другите увозни давачки зависи од 
потеклото на стоките. 

2. Се смета, во смисла на оваа наредба, дека 
стоките се по потекло од определена земја ако во 
таа земја се целосно произведени или ако вредноста 
на увезените стоки во односната земја е зголемена 
најмалку за 51%. 

3. Ако вредноста на стоките се зголемува пора-
ди сортирање, мерење, маркирање, пакување, егали-
зирање, составување, раставување, правење на мо-
стри и сл., тоа не се смета како зголемување на 
вредноста во смисла на точка 2 од оваа наредба. 

4. Ако се увезуваат комбинирани машини, апа-
рати, уреди, превозни средства и инструменти од 
одделите XVI, XVII и XVIII на Царинската тарифа 
(ЕО натамошниот текст: машини), споени така што 
да претставуваат единствена целина, или машини 
за вршење на повеќе функции чиишто одделни ко-
мпоненти се произведени во различни земји, ќе се 
смета дека машината е по потекло од земјата во 

^ која е произведена компонентата што и го опреде-
лува битниот карактер на увезената маши.на, а чи-
јашто вредност изнесува најмалку 51% од вредноста 
на увезената машина. 

5. Потеклото на стоките во смисла на оваа на-
редба се докажува со исправи за потеклото на сто-
ките издадени односно заверени од страна на над-
лежниот орган на земјата од која се извезуваат 
стоките. 

6. Оваа наредба се применува од 1 септември 
1979 година. 

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

Бр. 3-6774/4 
6 август 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

6 7 2 . 

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 
директорот на Сојузната управа за царини пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ 

ПРОМЕТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на 

пријавување и посебната царинска постапка со 
стоките што домашните и странските патници ги 
носат со себе и за царинскиот надзор над друм-
ските моторни возила со странска регистрација, на 
царинското подрачје на Југославија. 

Член 2 
Како домашен патник, во смисла на овој пра-

вилник, се смета југословенски и странски држав-
јанин со живеалиште во Југославија ако патува 
врз основа на редовна патна исправа, како и член 
на екипаж и возен персонал во југословенско пре-
возно средство што сообраќа со странство. 

Член 3 
Како домашен патник, во смисла на овој пра-

вилник, се смета странски и југословенски држав-
јанин со живеалиште во странство ако доаѓа на 
привремен престој во Југославија, врз основа на 
редовна патна исправа, заради туризам, одмор, 
спорт, здравствени причини, семејни причини, сту-
дии или други работи, странски државјанин што 
минува преку царинското подрачје на Југославија, 
како и член на екипаж и возен персонал на стран-
ско превозно средство што сообраќа со странство. 

Член 4 
Домашен и странски патник што доаѓа од 

странство или заминува во странство е должен, со-
гласно со член 350 од Царинскиот закон, при пре-
минувањето на царинската линија усно да му го 
пријави на царинскиот работник, а на негово ба-
рање, и да му го покаже личниот багаж и сите 
предмети што ги носи со себе. Домашен и странски 
патник може и писмено да ги пријави предметите 
што ги носи со себе. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, на барање од царинскиот работник, патникот 
ќе ги запише предметите што ги носи со себе, 
освен личниот багаж, во образецот — Пријава за 
СТОКИ ШТО патникот ги носи со себе — (Образец IV). 

Ако стоките што патникот ги запишал во При-
јавата за стоки што патникот ги носи со себе, се 
царинат, пријавата се прилага кон царинската 
исправа врз основа на која се врши царинењето. 
Ако патникот не ги пријавил сите предмети што ги 
носи- со себе, пријавата се прилага кон записникот 
за царинскиот прекршок. 

Член 5 
Како личен багаж што се пријавува, во смисла 

на член 4 на овој правилник, се сметаат предмети-
те што служат за лични потреби на патникот до-
дека е на патување (облека, обувки, предмети за 
одржување на личната хигиена, намирници и др.), 
и тоа во количините потребни на патникот со оглед 
на неговото занимање, годишното време и целта на 
патувањето, траењето и другите околности на па-
тувањето. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, како личен багаж на странскиот патник се 
смета и: 
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1) личен накит; 
2) 2 фотографски апарата и 12 плочи или 5 

ролни филм; 
3) 1 кинематографска камера (до 16 т т ) и две 

ролни филм; 
4) 1 дурбин; 
5) 1 носив музички инструмент; 
6) 1 носив грамофон и 10 плочи; 
7) 1 носив радиоприемник; 
8) 1 носив магнетофон; 
9) 1 носив телевизиски приемник со големина 

на екранот до 48 с т ; 
10) 1 носива пишувачка машина; 
11) 1 џебен електронски калкулатор; 
12) опрема за кампирање (шатор и сл.); 
13) 1 велосипед со или без мотор; 
14) 1 спортски чамец, со или без мотор; 
15) по еден спортски реквизит од разен вид 

(опрема за спортски риболов, едно ловечко оружје 
со 50 куршуми, еден чифт скии, две рекети за 
тенис и други слични предмети). 

Член 6 
Ако домашен патник при заминување во стран-

ство изнесува и предмети што ќе му служат за 
време на патувањето а не се пријавуваат како ли-
чен багаж во смисла на член 5 став 1 на овој пра-
вилник, како на пример: фотографски апарат, ки-
нокамера, дурбин, носив музички инструмент, гра-
мофон, магнетофон, радио или транзисторски при-
емник, носив телевизиски приемник, пишувачка 
машина, опрема за логорување, спортски реквизити 
и спортска опрема, скапоцено крзно и накит, е дол-
жен тие предмети да ги запише во образецот — 
Список на предметите што патникот привремено ги 
изнесува (Образец I), кој го заверува царинарни-
цата. 

Кога домашен патник при враќањето од стран-
ство ќе внесе во Југославија предмети од став 1 на 
овој член, тие не се сметаат како. стоки што се уве-
зуваат и не подлежат на плаќање царина и други 
увозни давачки. 

По исклучок, домашен патник може и на- друг 
начин да докажува дека предметите што ги внесу-
ва ги изнел од Југославија. 

Ако домашни патници (научници, лекари, ин-
женери, сниматели, монтери, музичари и други 
стручњаци и уметници) изнесуваат со себе справи, 
инструменти, алат и слични предмети што ќе им 
служат за време на привремениот престој во стран-
ство, сообразно се применува постапката пропиша-
на во член 18 на овој правилник. 

Член 7 
Во Списокот на предметите што патникот при-

времено ги изнесува се впишуваат : презиме и име 
на патникот, број на патната исправа и податоци 
за предметите врз основа на кои може да се утврди 
нивната идентичност при враќањето на патникот 
(трговски вообичаен назив на стоките, со назначу-
вање на марката, типот, фабричкиот број и сл,). 

Член 8 
Царинењето на стоките што патникот ги вне-

сува од странство го врши влезната царинарница 
по скратена или по редовна царинска постапка. 

Член 9 
Ако стоките се царинат по скратена постапка, 

царинарницата му издава на патникот Признаница 
за платена царина и други увозни давачки (во на-
тамошниот текст: Признаница), односно Пресметка 
на увозните давачки за стоките што патниците ги 
носат со себе (во натамошниот текст: Пресметка). 

Признаницата ги содржи податоците за називот 
на царинарницата, за вкупниот износ на пресмета-
ната царина и другите увозни давачки и датумот 
на царинењето (Образец V). Пресметката се попол-
нува на Образецот II. 

Ако пресметката на основниот данок на промет 
се врши според Тарифниот број 1 од Тарифата на 
основниот данок на промет, царинењето на стоките 
се врши според Пресметката, а не според Призна-
ницата. 

За стоките наменети за користење во сопстве-
ното домаќинство на патникот, чија вкупна вред-
ност не го преминува износот од 15.000 динари, не 
сметајќи ја вредноста на стоките врз која се пре-
сметуваат царинските повластици од чл. 28 и 29 
на Царинскиот закон и на стоките за кои во ца-
ринската тарифа е предвидена царинска стапка 
„Слободно", царинскиот работник на патникот му 
издава Признаница. 

За стоките што се наменети за користење во 
сопственото домаќинство на патникот, чија вред-
ност изнесува над 15.000 динари до 30.000 динари, 
царинскиот работник ја пополнува Пресметката. 

Ако со посебни прописи е предвидено опреде-
лени предмети да им се пријавуваат на други орга-
ни и организации (оружје и др.), за таквите пред-
мети во Пресметката се внесуваат и податоците за 
идентификација на тие предмети. 

По редовна царинска постапка се царинат сто-
ките што подлежат на вештачење или за кои во 
скратена постапка не може да се утврди количи-
ната, видот, квалитетот и вредноста, како и сто-
ките чија вкупна вредност преминува 30.000 ди-
нари, а не се опфатени со Листата на царинските 
основици. 

Член 10 
Образецот на Пресметката се печати во блоко-

ви од 150 примероци, со тоа што во секој блок три 
примероци едноподруго се означени со ист реден 
број. 

Првиот примерок е отпечатен со зелена боја и 
останува во блокот. Вториот примерок е, отпечатен 
со црвена боја и му се предава на сметководството 
на царинарницата. Третиот примерок е отпечатен 
со црна боја и МЈ̂  се предава на патникот. Првиот 
и вториот примерок на грбот се карбонизирани, а 
вториот и третиот примерок при врвот ,се перфо-
рирана 

Образецот на Признаницата се печати во бло-
кови од по 100 примероци, со тоа што секој лист 
на талонот и признаницата во блокот се означува 
со ист реден број. Признаницата и талонот се пе-
чатат на износи од по 100, 200, 500, 1.000 и 3.000 ди-
нари. 

Член 11 
Патникот ќе се изјасни дали се согласува со 

наодот на царинскиот работник во поглед на коли-
чината, видот и квалитетот на стоките и со ц а р и н -
ската основица, како и во поглед на вкупниот из-
нос на царината и на другите увозни давачки, ако 
стоките се оцаринети по скратена постапка. 

Ако патникот се согласи со наодот на царин-
скиот работник ќе го плати пресметаниот износ 
на царината и на другите увозни давачки според 
Признаницата, односно според Пресметката. 

По извршеното плаќање, царинскиот работник 
му предава на патникот примерок од Признани-
цата, односно од Пресметката и му ги става сто-
ките на располагање. 

Член 12 
Ако патникот не се согласи со наодот на царин-

скиот работник или не го плати пресметаниот из-
нос на царината и на другите увозни давачки, дол-
жен е, на царинарницата да и ги пријави стоките за 
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редовно царинење, со пријава за увоз и провоз на 
стоките (чл. 249 до 265 од Царинскиот закон). 

Член 13 
Кога југословенски државјани со живеалиште 

во Југославија, што се наоѓаат во странство на ра-
бота, школување, специјализација и слично, доа-
ѓаат на привремен престој во Југославија, можат 
привремено да внесат предмети за лична употреба, 
и тоа: личен накит, фотографски апарат, кино-ка-
мера, дурбин, носив музички инструмент, носив 
грамофон, носив радио и транзисторски приемник, 
носив телевизиски приемник со големина на екра-
нот до 48 сш, носива пишувачка машина, опрема за 
логорување, спортски реквизити и спортска опрема. 

Царинарницата утврдува дека домашен патник 
може привремено да внесува стоки од став 1 на 
овој член, врз основа на забелешка во патната ис-
права или во пријавата за престојот во странство 
(договор за работа, пријава на престојот и сл.). 

Царинарницата, во оправдани случаи, врз ос-
нова на исправите од став 2 на овој член, може да 
одобри привремено внесување и на други предмети 
што се наменети за лична употреба на патникот од 
став 1 на овој член. 

Член 14 I 
Предметите од член 13 на овој правилник пат-

никот е должен да ги запише во образецот — Спи-
сок на предмети што патникот привремено ги вне-
сува (Образец III). 

Во образецот Список на предмети што патникот 
привремено ги внесува (во натамошниот текст: Спи-
сокот) се запишуваат: презиме и име на патникот, 
број на патната исправа и" од кого е издадена, ж и -
веалиште и податоци за предметите што патникот 
привремено ги внесува. 

Патникот го пополнува Списокот во два приме-
рока од кои првиот на грбот е карбонизира^ Пат-
никот ќе ги запише поединечно сите предмети во 
СПИСОКОТ според видот и количината, со назначу-
вање на сите карактеристични ознаки врз основа 
на кои може да се утврди нивната идентичност при 
враќањето во странство (марка, тип, фабрички број 
и др.). 

Царинскиот работник ги срамнува податоците 
од Списокот со состојбата на стоките и правилно 
исполнетиот Список го заверува со службен печат 
на царинарницата и со својот потпис. Царинскиот 
работник првиот примерок на Списокот го задржу-
ва за царинарницата, а вториот примерок му го 
предава на патникот. 

Во патната исправа на патникот, на страната за 
забелешки, царинскиот работник става забелешка: 
„Привремено внел стоки" (скратено: „ПВС"). 

Примероците на Списоците што и остануваат 
на царинарницата се оставаат по датуми и се чу-
ваат две години. 

Член 15 
Патникот од член 13 на овој правилник е дол-

жен согласно со член 304 од Царинскиот закон, 
привремено внесените предмети да ги врати ^во 
странство или да ги пријави за конечно царинење. 

Ако патникот заминува од Југославија и изне-
сува предмети што привремено ги внел според 
Списокот, должен е Списокот да и го предаде на 
излезната царинарница. Откако ќе ја утврди иден-
тичноста на стоките, царинарницата ја поништува 
забелешката „ПВС" во патната исправа и тоа го 
заверува со службен царински печат. 

Ако патникот за време на престојот во Југосла-
вија изврши царинење на стоките внесени во Спи-
сокот, царинарницата што го извршила царинењето 
ја поништува забелешката „ПВС" во патната ис-
права на патникот на начинот предвиден во став % 

на овој член и задржаниот Список го прилага кон 
пријавата за увоз и провоз на стоки. 

Ако патникот изврши царинење само на еден 
дел од стоките привремено внесени според Списо-
кот, царинарницата што извршила царинење става 
на Списокот забелешка за бројот и датумот на де-
кларацијата, а Списокот му го враќа на патникот, 
со тоа што во патната исправа не ја поништува 
забелешката ,,ПВС". 

Член 16 
Ако странски патник привремено внесува во 

Југославија стоки што не претставуваат личен ба-
гаж во смисла на член 5 од овој правилник, а се 
наменети за неговите лични потреби додека трае 
патувањето, тие предмети мораат да се запишат во 
Списокот. 

Ако предметите од став 1 на овој член се на-
менети да бидат задржани во Југославија како по-
дарок или за други потреби, освен продавање, ца-
ринарницата ќе изврши царинење на таквите стоки 
и ќе наплати царина и други увозни давачки, со-
гласно со одредбите на чл. 8 до 12 на овој правил-
ник, ако со посебни прописи не е определено пои-
наку. 

Ако странскиот патник што поминува низ Југо-
славија, носи со себе'предмети за своето домаќин-
ство, во поглед на тие предмети, се постапува со-
гласно со чл. 14 и 15 од овој правилник, со тоа што 
Списокот на предмети го пополнува царинскиот 
работник. 

Условите под ј кои странските патници можат 
да внесуваат и да враќаат во странство радиоста-
ници, се регулираат со посебни прописи. 

Член 17 
Странски патник што доаѓа во Југославија од-

носно минува преку царинското подрачје на Југо-
славија, и кој внесува стоки чиј увоз според ва-
жечките прописи е забранет, должен е, согласно 
со член 204 од Царинскиот закон, таквите стоки да 
ги врати во странство. 

Ако странски патник не постапи според одред-
бата на став 1 од овој член, царинарницата ќе ги 
задржи стоките и со нив ќе постапи во смисла на 
член 204 од Царинскиот закон. 

Член 18 
Странски патници (научници, лекари, инже-

нери, сниматели, монтери, музичари и други струч-
њаци и уметници) кои од странство со себе внесу-
ваат справи, инструменти, алати и слични предмети 
што за време на привремениот престој во Југосла-
вија ќе им служат за вршење на работите опреде-
лени во договорите склучени со државен орган, 
организација на здружен труд или со друга орга-
низација, или за работите што ќе ги извршат по 
покана на државен орган, организација на здружен 
труд или друга организација се должни, ако не 
поседуваат карнет А.Т.А. (Ас1т1ѕѕшп 1етрогаЈге) за 
таквите предмети да поднесат список на предме-
тите во два примерока. Списокот на предметите 
мора особено да ги содржи следните податоци: име 
и презиме на странскиот патник, негово живеали-
ште, број на патната исправа и вид, количина и 
вредност на предметите што ги внесува. Кога ќе 
утврди дека во списокот се внесени сите предмети 
што патникот ги внесува, царинарницата ги заве-
рува обата примерока на списокот, става соодвет-
на забелешка во патната исправа на странскиот 
патник и му врачува еден примерок на списокот, а 
вториот примерок го задржува и го чува најмалку 
една година. 

По заминувањето на странскиот патник од Ј у -
гославија, царинарницата проверува дали патникот 
ги изнесува предметите запишани во списокот. 
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На начинот од ст. 1 и 2 на овој член царинар-
ницата ќе постапи ако странскиот патник внесува 
во Југославија трговски мостри за кои не поседува 
карнет А.Т.А. 

Член 19 
На странскиот патник кој доаѓа во Југославија, 

односно минува преку царинското подрачје на Ју-
гославија, царинарницата ќе му дозволи внесување 
на оружје и муниција само ако располага со одо-
брение издадено од југословенско дипломатско или 
конзуларно претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, или со одобре-
ние што при преминувањето на државната граница 
му го издал надлежниот орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 20 
Предметите што ги купил во Југославија, а чие 

изнесување според важечките прописи не е забра-
нето странскиот патник може да ги изнесе без 
поднесување царинска декларација. 

Ако изнесувањето на одделни предмети е регу-
лирано со посебни прописи, изнесување на таквите 
предмети може да се дозволи само под условите 
пропишани со тие прописи. 

Член 21 
Кога југословенски и странски државјани со 

живелиште во Југославија, кои привремено пре-
стојуваат во странство (работа, школување, специ-
јализација и сл.), привремено доаѓаат во Југосла-
вија со патнички автомобили односно со мотоцикл 
со или без приколка (во натамошниот текст: пат-
ничко моторно возило) со редовна странска регистра-
ција, должни се, согласно со член 350 од Царинскиот 
закон, на влезната царинарница усно да ќ го при-
јават патничкото моторно возило. Ова влегување 
царинарницата не го евидентира. 

Кога лицата од став 1 на овој член, привреме-
но доаѓаат во Југославија со друмско товарно во-
зило со редовна странска регистрација, царинскиот 
работник става забелешка во патната исправа на 
патникот: „Привремено увезол стоки — моторно во-
зило" (скратено: ,,ПУС-М"), го запишува датумот на 
преминувањето на возилото и тоа го заверува со 
службен царински печат. 

Член 22 
По истекот на рокот на привремениот увоз, ли-

цата од член 21 на овој правилник можат моторно-
то возило да го остават во Југославија под царин-
ски надзор поради поправка на моторното возило, по-
тешка болест на тие лица, враќање со друго пре-
возно средство и од други оправдани причини, само 
врз основа на претходно одобрение на царинарни-
цата. 

Барањето за оставање на моторното возило под 
царински надзор се поднесува до царинарницата 
на чие подрачје се наоѓа возилото. 

Врз основа на поднесеното барање царинарни-
цата донесува решение по итна постапка, што слу-
жи како доказ дека моторното возило останало во 
Југославија под царински надзор. 

По престанување на причините поради кои е 
одобрено оставањето на моторното возило под царин-
ски надзор, царинарницата ги симнува царинските 
обележја и донесува решение во кое го утврдува 
времето на задржувањето на моторното возило во 
Југославија под царински надзор и го определува 
новиот рок на привремениот увоз. 

По истекот на рокот определен во смисла на 
одредбата од став 4 на овој член, со моторното во-
зило се постапува како со стоки чиј рок за при-
времен увоз изминал. 

Член 23 
Југословенски и странски државјани со живеа-

лиште во странство, што доаѓаат на привремен пре-
стој во Југославија со патничко моторно возило, 
вклучувајќи го и користењето на возила што по-
себно се изнајмуваат („rent-a-car"), согласно со член 
350 од Царинскиот закон, должни се усно да го 
пријават влегувањето. Ова влегување царинарни-
цата не го евидентира. 

Член 24 
Ако југословенски или странски државјанин со 

живеалиште во странство дојде во Југославија со 
патничко моторно возило изнајмено во странство^ 
по системот „rent-a-car" и возилото и го предаде на 
организацијата на здружен труд — рентал агент, 
таа организација е должна преземеното возило да 
и го пријави на надлежната царинарница. 

Член 25 
Југословенски и странски државјани што доа-

ѓаат во Југославија со патничко моторно возило со 
редовна странска регистрација заради постојано 
настанување во Југославија, должни се согласно со 
член 91 од Царинскиот закон, патничкото моторно 
возило да и го пријават на најблиската царинар-
ница според неговото живеалиште, во рок од 30 
дена од денот на доселувањето во Југославија. 
Царинарницата со ова возило постапува како со 
стоки што се увезуваат. 

Како доселување, во смисла на одредбите на 
став 1 од овој член, се смета враќање од работа, 
школување или специјализација во странство, за-
сновање на работен однос во Југославија, добивање 
одобрение за постојанонастанување и сл. 

Патничкото моторно возило со привремена ре-
гистрација (на пример: „ZOOL", ,ДТ" итн.), со кое 
домашниот патник доаѓа во Југославија, не се сме-
та како патничко моторно возило со странска реги-
страција во смисла на одредбите на овој правил-
ник. Со таквото возило се постапува според про-
писите за редовен увоз. 

у Член 26 
Југословенски и странски државјани што при-

времено внесуваат резервни делови за патнички 
моторни возила за кои немаат триптик за резервни 
делови — заради поправка на привремено увезе-
ното моторно возило со странска регистрација ќе 
го пополнат Списокт на образецот III и ќе ја до-
кажат целта на увозот. 

Лицата од став 1 на овој член ќе ги пријават 
заменетите делови на царинарницата која одлу-
чува како ќе се постапи со заменетите делови (ќе 
се вратат во странство, ќе и се предадат на цари-
нарницата, ќе се уништат под царински надзор и 
ДР). 

Член 27 
Ако лицето од член 26 на овој правилник за-

менетите делови ги изнесува во странство, се по-
стапува согласно со одредбите од член 18 на овој 
правилник. 

Член 28 
Со патничкото моторно ЕОЗИЛО што е (дадено на 

превоз, со посебна железничка кола (придружуван 
автомобил) приемната, односно испратната цари-
нарница постапува според одредбите на Царин-
скиот закон и на овој правилник како влезна, од-
носно излезна (гранична) царинарница. 

Член 29 
Обрасците I, П, III, IV и V се отпечатени кон 

овој правилник и се негов составен дел. 
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Обрасците се печатени на јазиците на народите 
на Југославија, и тоа на: српскохрватски (кири-
лица),' хрватски (латиница), македонски и слове-
нечки. 

- Член 30 
Правилникот за посебната царинска постапка 

со стоките што патниците ги носат со себе и за ца-
ринскиот надзор над друмски моторни возила со 
странска регистрација („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/76) престанува да важи на 31 август 1979 го-
дина. 

Член 31 ' 
Овој правилник ќе се применува од 1 септем-

ври 1979 година, освен одредбите од член 9 став 4, 
член 10 став 3 и член 11 ст. 2 и 3, во делот што се 
однесува на Признаницата, кои влегуваат во сила 
на 15 декември 1979 година. 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-01 Д-5467 
б август 1979 година 

Белград 
Заменик" директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Ненад Мирковиќ, с. р. 
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ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ 
ГИ ВНЕСУВА 

Место 
Датум 

Образец IV 

П Р И Ј А В А 
ЗА СТОКИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ГИ НОСИ СО СЕБЕ 

6 7 3 . 

Врз основа на член ЈЗЗ став 5, член 223 став 2 
и член 248 на Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), директорот на Сојузната 
управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД 

ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за 

отворање на железничко-царински магацини, царин-
ски складови, царински сместувалишта и консигна-
циони складови; начинот на спроведување на мер-
ките на царинскиот надзор над стоките сместени во 
царинските магацини, царинските стоваришта, же -
лезничко-царинските магацини, царинските складо-
ви, царинските сместувалишта и други простории И 
простори и над стоките што се излагаат на меѓуна-
родни саеми и изложби и начинот на водење евиден-
ција за тие стоки; посебната постапка за царинење 
на стоките сместени во консигнационите складови и 
начинот на водење евиденција за тие стоки и посеб-
ните мерки на царинскиот надзор во слободните ца-
рински зони. 

Член 2 
Ако за сместување и ракување со некои стоки 

се пропишани посебни услови, царинарницата ќе 
одобри сместување на стоките во просториите и про-
сторите од член 1 на овој правилник само ако се 
исполнети тие услови. 

I. ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ И ЦАРИНСКИ 
СТОВАРИШТА 

Член 3 
Царинскиот магацин односно царинското стова-

риште мора да биде обележено со табла со натпис: 
„Царински магацин" односно „Царинско стовариште41 

и со називот на царин,арницата на која магацинот 
односно стовариштето ќ припаѓа. 

Местата за царинските стоваришта ги одредува, 
царинарницата, во спогодба со железничката стани-
ца и со дупката односно пристанишната организаци-
ја на здружен труд. 
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Член 4 
Во царинскиот магацин односно на царинското 

стовариште стоките се примаат од возарот, врз осно-
ва на пријавата за увозот и провозот на стоките. 

За стоките сместени во царинскиот магацин од-
носно на царинското стовариште се води магацин-
1Ѓка книга, според образецот што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел (Образец I), или 
картотека со податоци од магацинската книга. 

Член 5 
Стоките сместени во царинскиот магацин однос-

но на царинското стовариште можат да се подигнат по 
извршеното царинење, ако според решението на ца-
ринарницата се упатуваат до друга царинарница, ако 
царинарницата, по барање на странката, го одобри 
сместувањето на тие стоки на некое друго место 
надвор од царинскиот магацин односно стовариште, 
или ако стоките се враќаат вр странство. 

Во случаите од став 1 на овој член, царинарни-
цата ги запишува во соодветните рубрики на м а ј -
чинската книга односно картотека бројот и датумот 
на исправата врз основа на која стоките се подигна-
ти од царинскиот магацин односно од царинското 
стовариште. 

Член 6 
Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот 

магацин или од царинскиот склад во времето што ќе 
го определи царинарницата, во спогодба со желез-
ничката станица или со лучката односно пристаниш-
ната организација на здружен труд. 

Во случаите од став 1 на овој член, железнич-
ката станица ги запишува во соодветните рубрики 
на магацинската книга односно картотека бројот и 
датумот на исправата врз основа на која стоките се 
подигнати од железничко-царинскиот магацин. 

III. ЦАРИНСКИ СКЛАДОВИ 

И. ЖЕЛЕЗНИЧКО-ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ 

Член 7. 
Просториите за железничко-царински магацин 

ги определува железничката станица, во согласност 
со царинарницата. За почетокот на работата на же-
лезничко-царинскиот магацин е потребно одобрение 
од царинарницата. 

Одобрението од став 1 на овој член царинарни-
цата го дава ако со преглед утврди дека простори-
ите се погодни за сместување на стоки и дека се ис-
полнети условите за спроведување на мерките на 
царинскиот надзор. 

Царинарницата може да определи секој влез во 
железничко-царинскиот магацин да мора да има две 
различни брави. Во тој случај, клучот од едната 
брава го држи царинарницата, а од другата — же-
лезничката станица. 

Член 8 
Во железничко-царинскиот магацин можат да се 

сместуваат исклучиво увозни царински стоки, до-
машни стоки оцаринети за извоз и стоки што се 
провозуваат. 

Член 9 
. Во железничко-царинскиот магацин стоките се 

сместуваат врз основа на пријава за' увоз И провоз 
на стоки односно извозна царинска декларација. 

Податоците за стоките што се сместени во же-
лезничко-царинскиот магацин се запишуваат во ма-
та цинската книга или картотека со податоци од ма-
гацинската книга, што ја води железничката ста-
ница. 

Член 10 
Стоките сместени во железничко-царинскиот ма-

гацин можат да се подигнат по извршеното царине-
ње, ако според решението на царинарницата се упа-
туваат до друга царинарница, ако царинарницата, по 
бѕрање на странката, одобри сместување на тие сто-
ки на некое друго место надвор од железничко-ца-
ринскиот магацин или ако стоките се враќаат во 
странство. 

Член И 
По барање на организацијата на здружен труд 

чиј предмет на работењето е складирањето на стоки, 
одобрение за отворање на царински склад издава 
царинарницата во чие' седиште односно седиште на 
нејзината организациона единица ќе се отвори ца-
ринскиот склад. 

Кон барањето за отворање на царински склад се 
поднесува: 

1) извод од регистарот на надлежниот стопански 
" суд за предметот на работењето на подносителот на 

барањето; 
2) скица и технички опис на просториите и про-

сторите наменети за царински склад; 
3) изјава на подносителот на барањето дека се 

обезбедени просториите и инвентарот потребни за 
спроведување на мерките на царинскиот надзор и на 
царинењето на стоките во царинскиот склад. 

Член 12 
Пред давањето на одобрението за отворање на 

царински склад, царинарницата формира комисија, 
која со преглед на просториите и просторите наме-
нети за царински склад, утврдува дали тие просто-
рии и простори се погодни за сместување на царин-
ски стоки и дали се обезбедени услови за спроведу-
вање на мерките на царинскиот надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од 
претседател и два члена, што ги именува царинар-
ницата од редовите на работниците на царинарни-
цата. 

Комисијата за својот наод составува записник во 
три примероци, од кои два примерока задржува ца-
ринарницата, а третиот се доставува до подносителот 
на барањето (во натамошниот текст: држателот на 
складот.). 

Условите под кои на царинарницата ќ се ставаат 
на располагање просториите и инвентарот потребни 
за спроведување на мерките на царинскиот надзор и 
за царинење на стоките во царинскиот склад, се ре-
гулираат со посебен договор помеѓу држателот на 
складот и царинарницата. 

Член 13 
Царинскиот склад мора да биде обележен со 

табла на која е испишан натписот: „Царински склад" 
и називот на држателот на складот. 

Царинарницата може да определи дека секој 
влез во царинскиот склад мора да биде под непосре-
ден царински надзор или да мора да има две различ-
ни брави. Во тој случај, клучот од едната брава го 
држи цринарницата, а од другата — држателот на 
складот. 

Член 14 
Во царински склад можат да се сместуваат увоз-

ни неоцаринети стоки, домашни стоки оцаринети за ' 
извоз и стоки што се провозуваат. 

По исклучок, Сојузната управа за царини може 
да одобри во царински склад да можат да се 
сместуваат и домашни стоки наменети за извоз. 

На отворениот простор на царински склад можат 
да се сместуваат преобемни и кабести стоки, како и 
стоки што поради своите својства не се погодни за 
сместување во затворени простории. 
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Другите стоки можат да се сместуваат на отво-
рен простор на царинскиот склад само со претходно 
одобрение на царинарницата. 

Држателот на складот е должен стоките од ст. 1, 
и 2 на овој член да ги држи одвоено и видно да ги 
обележи со соодветен натпис (број на пријавата за 
увоз и провоз на стоки и др,). 

Член 15 
Истоварот, преносот и сместувањето на стоките 

во царинскиот склад се врши, и тоа: 
1) истоварот на стоки од брод — врз основа на 

манифест, односно извод од манифестот, и изјава за 
товарот, а преносот и сместувањето на стоки во ца-
рински склад надвор од лука односно слободната ца-
ринска зона — врз основа на пријава за увоз и про-
воз на стоки; 

2) истоварот на стоки од воздухоплов — врз ос-
нова на манифест, односно извод од манифестот, а 
преносот и сместувањето на стоки во царински склад 
— врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки; 

3) сместувањето на стоки упатени во склад — врз 
основа на пријава за увоз и провоз на стоки и пре-
возна исправа; \ 

4) сместувањето во склад на други стоки при-
стигнати од странство — врз основа на пријава за 
увоз и. провоз на стоки и превозни исправи; 

5) сместувањето на стоки што се пренесуваат од 
царински магацин, царинско стовариште, железни-
чко-царински магацин, царинско сместувалиште или 
друг царински склад — врз основа на решение на 
царинарницата и пријава за увоз и провоз на стоки; 

6) сместувањето на домашни стоки оцаринети за 
извоз - врз основа на извозна царинска деклара-
ција; 

7) сместувањето на домашни неоцаринети стоки 
наменети за извоз - врз основа на пријава за извоз 
и провоз на стоки. 

Член 16 
Во царински склад е дозволено, со претходно 

одобрение и под надзор на царинарницата: денату-
рирање, алкохолизирање, препакување, сортирање, 
чистење и вршење на други работи во врска со 
одржувањето на стоките. 

По извршувањето на некое од дејствијата од 
став 1 на овој член, држателот на складот е должен 
да состави записник во два примерока, во кој ги вне-
сува податоците за извршеното дејствие. Записникот 
го заверува царинарницата и едниот примерок го за-
држува, а другиот го прилага кон евиденцијата за 
стоките што се води во царинскиот склад. 

Член 17 
Увозни неоцаринети стоки што се сместени во 

царински склад можат: 
1) увозно да се оцаринат; 
2) да се упатат до друга царинарница заради ца-

ринење; 
3) да се пренесат во друг царински склад, царин-

ско сместувалиште, царински магацин, царинско сто-
вариште, консигнационен склад или во свободна ца-
ринска зона; 

4) да се упатат на саеми или изложби заради из-
лагање; 

5) да се вратат во странство. 
Домашните стоки оцаринети за извоз што се 

сместени во царински склад, можат: 
1) да се упатат во странство; 
2) да се пренесат во друг царински склад или во 

слободна царинска зона; Ч 
3) да се задржат во Југославија. 
Провозените стоки што се сместени во царински 

склад, можат: 

1) да се упатат во странство; 
2) да се пренесат во друг царински склад или во 

слободна царинска зона; 
3) да се задржат во Југославија. 

Член 18 
Држателот на складот е должен да води евиден-

ција за влегувањето на стоките во царинскиот склад 
и за излегувањето на стоките од складот. 

За стоките сместен^ во царински склад се води 
магацинска книга на Образецот I или картотека со 
податоци од магацинската книга. 

Покрај податоците од магацинската книга, држа-
телот на складот може за свои потреби да внесува и 
други податоци во м а ј ч и н с к а т а книга односно кар-
тотека. 

IV. ЦАРИНСКИ СМЕСТУВАЛИШТА 

Член 19 
По барање на организацијата на здружен труд, 

одобрение за отворање на царинско сместувалиште 
издава царинарницата во чие седиште односно се-
диште на нејзината организациона единица ќе се 
отвори царинското сместувалиште. 

Пред давањето на одобрението за отворање на 
царинското сместувалиште, царинарницата формира 
комисија која, со преглед на просториите и просто-
рите што се наменети за сместување на стоките, 
утврдува дали тие простории и простори се погодни 
за сместување на стоки и дали се обезбедени услови 
за спроведување на ^мерките на царинскиот надзор. 

Комисијата од став 2 на овој член се состои од 
претседател и два члена што ги именува царинарни-
цата од редовите на работниците на царинарницата. 

Комисијата за својот наод составува записник 
во три примероци, од кои два задржува царинарни-
цата, а еден му предава на подносителот на барањето 
(во натамошниот текст: држателот на царинското 
сместува лиште). 

Член 20 
Царинарницата може да определи секој влез во 

просториите на царинското сместува л иште во кое се 
сместени царински стоки да мора да има две раз-
лични брави. Во тој случај, клучот од едната брава 
го држи царинарницата, а од другата — држателот 
на царинско сместувалип!те. 

Член 21 
Увозните стоки се сместуваат во царинското 

сместувалиште врз основа на одобрение што по ба-
рање на држателот на царинското сместувалиште го 
донесува царинарницата. 

Во барањето се внесуваат податоци за видот, ко-
личината и вредноста на стоките што се сместуваат 
во царинското сместувалиште. 

Член 22 
На увозните стоки сместени во царинското сме-

стувалиште можат, по претходно одобрение од ца-
ринарницата и во присуство на царинскиот работ-
ник, да се преземаат само мерки и дејствија што се 
нужни за нивното чување. 

Член 23 
Од царинското сместувалиште стоките можат да 

се подигнат по завршеното царинење, да се вратат 
во странство или да се пренесат во царински склад, 
слободна царинска зона, консигнационен склад, ца-
рински магацин или на царинско стовариште. 

Царинските стоки можат да се пренесат и во дру-
го царинско , сместува лигите на истиот држател, со 
тоа што вкупниот рок на лежењето во двете еместу-
валишта не може да биде подолг од рокот определеа 
во член 226 став 2 на Царинскиот закон. 
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Член 24 

За стоките сместени во царинското сместува-
лиште, држателот на царинското сместувалиште води 
малцинска книга на Образецот I или картотека со 
податоци од магацинската книга. 

Царинарницата води посебна магацинска книга 
или картотека и е должна да изврши преглед на со-
стојбата на стоките во царинското сместува л иште 
најмалку еднаш во шест месеци. 

V. КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ 

Чден 25 
Консигнационен склад за сместување на увозни 

царински стоки што се сопственост на странска 
фирма, наменети за продажба на југословенскиот 
пазар, може да отвори само организација на здру-
жен труд'регистрирана за работи на застапување на 
странски фирми, што склучила договор за застапу-
вање и држење консигнационен склад со странска 
фирма чии стоки ги држи на консигнациониот склад 
(во натамошниот текст: држателот на консигнацио-
ниот склад). 

Член 26 
Консигнационен склад може да се отвори во 

местото во кое е седиштето на царинарницата или 
на нејзина организациона единица. 

Во оправдани случаи, царинарницата може да 
одобри отворање на консигнационен склад и надвор 
од местото во кое е седиштето на царинарницата од-
носно на нејзина организациона единица. 

Трошоците за царинење на стоките во консигнаг 
циониот склад од став 2 на овој член се плаќаат со-
гласно со член 251 став 2 од Царинскиот закон. 

Член 27 
Кон барањето за отворање на консигнационен 

склад се поднесува: 
1) извод од регистарот на надлежниот стопански 

суд за запишувањето на правата на организацијата 
на здружен труд за вршење на работите на застапу-
вање на странски фирми; 

2) заверен превод на договорот за застапување 
на странската фирма; 

3) заверен превод на договорот за држење на 
консигнационен склад; 

4) скица и технички опис на просториите и про-
сторите наменети за консигнационен склад. 

Со заверените преводи на договорите од точ. 2 и 
3 став 1 од овој член држателот на консигнаци-
онен склад ги поднесува на увид и нивните ориги-
нали. 

Член 28 
Пред давањето на одобрението за отворање на 

консигнационен склад комисијата што ја именува 
царинарницата, со преглед на просториите и про-
сторите наменети за консигнационен склад, утврдува 
дали тие простории и простори се погодни за сме-
стување на царински стоки и дали во целост се 
обезбедени условите за спроведување на мерките на 
царинскиот надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од 
Цретседател и два члена што ги именува царинарни-
цата од редот на работниците на царинарницата. 

Комисијата е должна да изврши преглед на про-
сториите и просторите наменети за консигнационен 
склад во рок од десет дена од денот на поднесува-
њето на барањето за отворање на консигнационен 
склад. 

Член 29 
Врз основа на барањето и исправите од член 27 

ва сузој правилник и записникот' на комисијата за 

извршениот преглед на просториите и просторите^ 
наменети за консигнационен склад, царинарницата 
донесува решение за одобрување на отворањето на 
консигнациониот склад. 

Решението мора особено да го содржи називот на 
странската фирма чии стоки се сместуваат во кон-
сигнациониот склад, видот на стоките и вкупната 
вредност до која се одобрува сместувањето на сто-
ките во консигнациониот склад. 

Ако стоките се сместуваат во консигнациониот 
склад во амбалажа на странска сопственост (челич-
ни шишиња, специјални контејнери и др.) кеја не се 
продава заедно со стоките, во решението за одобру-
вање на отворањето на консигнациониот склад мора 
да се означи и видот и вредноста на таа амбалажа. 

Вредноста на стоките се искажува во странската 
валута во која е договорено плаќањето со странска-
та фирма, односно по која, според прописите за де-
визното работење, се врши пресметувањето со стран-
ската фирма. 

Постапката по барањето за отворање на кон-
сигнационен склад е итна. 

Член 30 
Ако држателот на консигнациониот склад бара 

проширување, намалување или преселување на кон-
сигнациониот склад во други простории и простори, 
кон барањето поднесува скица и технички опис на 
просториите и просторите наменети за консигнацио-
нен склад. 

Врз постапката за проширување, намалување и 
преселување на консигнациониот склад согласно ќе 
се применат одредбите од овој правилник за постап-
ката за отворање на консигнационен склад. 

Член 31 
Ако држателот на консигнациониот склад бара 

промена на вкупната вредност односно на асортима-
нот на стоките во консигнациониот склад, кон бара-
њето поднесува препис и превод на новиот договор 
за држење на консигнациониот склад, односно анекс 
(додаток) кон договорот за зголемување на вкупната 
вредност и за промената на асортиманот на стоките. 

Кон преписите на договорот од став 1 на овој 
член, држателот на консигнациониот склад ги под-
несува на увид и нивните оригинали. 

Врз основа на барањето и приложените исправи, 
царинарницата донесува решение за одобрување на 
промената на вкупната вредност и на асрртиманот 
на стоките во консигнациониот склад. 

Вкупната вредност од став 1 на овој член нема 
да се менува ако е во прашање привремено зголему-
вање на вредноста на стоките во консигнациониот 
склад, не подолго од 45 дена, поради поединечни ис-
пораки на стоки од поголема вредност. 

Како промена на асортиманот на стоките, во 
смисла на став 1 од овој член, се смета промената 
на видот (изборот) на стоките што се сместуваат 
во истите простории и простори на веќе отворен кон-
сигнационен склад. 

Член 32 
Ако странската фирма со договор или налог ја 

менува вредноста на одделни видови стоки, држате-
лот на консигнациониот склад поднесува до цари-
нарницата барање за измена на вредноста, кон која 
го прилага договорот или налогот. 

Царинарницата може да одобри само измена на 
вредноста на целокупната количина на истовидни 
стоки и од ист квалитет, кои во моментот на влегу-
вањето во сила на договорот или налогот се наоѓаат 
во консигнациониот склад. Барањето за измена на 
вредноста се поднесува најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на договорот или 
налогот. 
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Врз основа на барањето од став 1 на овој член, 
царинарницата донесува решение за промена на 
вредноста на одделни видови стоки во консигнацио-
ниот склад, во кое, покрај другото, означува од кој 
момент важи новата вредност. 

За стоките чија поединечна вредност зависи од 
условите што не се познати во моментот на сместу-
вањето на стоките во консигнациониот склад, конеч-
ната цена се утврдува во смислеа на член 266 

став 5 од Царинскиот закон, а според постапката од 
член 57 на овој правилник. 

Решението за измена на вредноста на одделни 
видови стоки во консигнациониот склад царинарни-
цата го донесува по итна постапка. 

Член 33 
За промена на називот на странската фирма во 

решението со кое е одобрено отворање на консигна-
циониот склад, држателот на консигнациониот 
склад, во рок од 30 дена од денот на промената на 
називот, поднесува до царинарницата барање, кон 
кое прилага препис и превод на дописот на стран-
ската фирма со кој држателот на консигнациониот 
склад се известува дека фирмата го променила на-
зивот и исправа со која ја докажува таа промена. 

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член, 
подносителот на барањето го поднесува до царинар-
ницата на увид и неговиот оригинал. 

За промена на називот на држателот на консиг-
национиот склад, држателот на консигнационен 
склад, во рок од 30 дена од денот на промената 
на називот, поднесува до царинарницата барање и 
исправа со која ја докажува таа промена. 

Член 34 
Ако, држателот на консигнационен склад го рас-

кинал договорот за застапување и држење на кон-
сигнациониот склад со странската фирма, или ако 
држателот на консигнациониот склад од други при-
чини не може да се занимава со застапување на 
странски фирми и со држење на консигнационен 
склад, должен е да поднесе до царинарницата бара-
ње за затворање на консигнациониот склад. Бара-
њето мора да се поднесе во рок од 30 дена од денот 
кога настапила причината за престанување на рабо-
тата на консигнациониот склад. 

Врз основа на барањето, царинарницата донесу-
ва I решение за затворање на консигнационен склад. 

Ако се стекнале условите од став 1 на овој член, 
а држателот на консигнациониот склад не поднесе 
барање за затворање на консигнациониот склад, ца-
ринарницата ќе поведе постапка за затворање на 
консигнациониот склад по службена должност. 

Стоките што се наоѓаат во консигнациониот, 
склад во моментот на затворањето, можат да се вра-
тат во странство, да се оцаринат за увоз, да се сме-
стат под царински надзор или да и се предадат на 
царинарницата на слободно располагање. 

Член 35 
Стоките што пристигнале од странство заради 

сместување во консигнационен склад, можат прет-
ходно да се сместат во царински магацин, во царин-
ско стовариште, во царинско сместувалиште, во ца-
рински склад, во железничко-царински магацин или 
во слободна царинска зона. 

Ако држателот на консигнациониот склад распо-
лага со простории што се погодни за привремено 
сместување и за царински преглед на стоките, цари-
нарницата го одобрува сместувањето и во посебни 
простории на држателот на консигнациониот склад. 

Погодноста на посебните простории од став 2 на 
овој член за сместување на стоки ја утврдува цари-
нарницата со преглед на тие простории. Со реше-
нието со кое се утврдува погодноста на посебните 
простории за сместување на стоки се определува и 

кои мерки на царински надзор треба да се спроведам 
над стоките што се сместуваат во тие простории. 

Член 36 
За сместување на стоките во консигнационен 

склад се поднесува увозна царинска декларација за 
сместување на стоки во консигнационен склад, во 
смисла на чл. 10 и 11 од Правилникот за наминат на 
пополнување и поднесување на исправите во царин-
ската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79). 

Ако стоките се сместуваат во консигнационен 
склад во амбалажа на странска сопственост (челични 
шишиња, специјални контејнери и др.) која не се 
продава заедно со стоките, во увозната царинска де-
кларација за сместување на стоките на консигнаци-
ја се запишуваат и податоците за таа амбалажа. 

Кон декларацијата за сместување на стоките во 
консигнационен склад држателот на консигнациони-
от склад поднесува: 

1) превозна исправа; 
2) фактура на странската фирма; 
3) спецификација — ако стоките не се специфи-

цирани во фактурата. 
Ако со посебни прописи е определено поднесу-

вање и на други исправи (уверение за потеклото на 
стоките, за квалитетот на стоките и сл.), кон декла-
рацијата се'поднесуваат и тие исправи. Ако се зе-
мени мостри или ако од други оправдани причини 
исправите кон декларацијата не можат да се подне-
сат, стоките се сместуваат во консигнационен склад 
и не можат да се пуштаат во промет додека тие ис-
прави не се поднесат до царинарницата. 

Ако вредноста на стоките од фактурата не им 
одговара на одредбите од Царинскиот закон за нор-
малната цена, царинарницата ќе ја утврди царинска-
та основица согласно со одредбите од чл. 34 до 45 на 
Царинскиот закон. 

Член 37 
Приемот на декларацијата за сместување на сто-

ки во консигнационен склад се врши согласно со од-
редбите на чл. 253 до 267 од Царинскиот закон. 

Член 38 
Држателот на консигнациониот склад може, 

пред поднесувањето на декларацијата за сместување 
на стоки во консигнационо складиште, а заради пра-
вилно пријавување на стоките, да бара стоките прет-
ходно да се прегледаат во смисла на член 258 од Ца-
ринскиот закон. 

Член 39 
Прегледот на стоките заради сместување во кон-

сигнационен склад царинарницата го врши во по-
себни простории на држателот на консигнациониот 
склад, во царински магацин, во царинско стовариш-
те, во царински склад, во железничко-царинеки 
магацин и во слободна царинска зона. На барање 
на држателот на консигиациониот склад царинар-
ницата може да одобри прегледот на стоките да 
се врши и во консигнациониот склад. 

Врз основа на решението со кое се одобрува пре-
гледот на стоките во консигнационен склад, стоките 
под царински надзор и на трошок на држателот на 
консигнациониот склад, се испраќаат во консигна-
циониот склад. 

Член 40 
Прегледот на стоките што се сместуваат во кон-

сигнационен склад ќе се изврши сообразно на чл. 
259 до 266 од Царинскиот закон. 

Член 41 
По извршениот преглед, држателот нџ конслгна-

циониот склад ги сместува стоките во консигнацио-
ниот склад врз основа на декларација за сместува-
ње на стоки во консигнациониот склад. 
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Држателот на консигнацадишот склад е должен 
да ги смести стоките во консигнациониот склад од-
воено по видови. 

Член 42 
Податоците за количината, видот и квалитетот 

н а стоките, внесени во декларацијата за Сместување 
на стоки во консигнационен склад, согласно со чл. 
1б до 40 од овој правилник, можат да се изменат со-
образно со одредбите на член 271 од Царинскиот за -
ј^он, со тоа што рокот од шест месеци за поднесува-
л е барање почнува да тече од моментот на сместу-
вањето на стоките во консигнационен склад, освен 
јако стоките не се продадени — во кој случај бара-
њето може да се поднесе за сето време додека сто-
ките се наоѓаат во консигнациониот склад. 

Член 43 
Ако држателот на консигнациониот склад во 

доти простории односно простори држи стоки што се 
Сопственост на разни странски фирми, должен е, 
согласно со член 214 од Царинскиот закон, на соод-
ветен начин и прегледно да ги одвои стоките на од-
делните фирми. 

Член 44 
По извршеното сместување на стоките во кон-

сигнационен склад, држателот на консигнационен 
,Склад е должен да ги евидентира сместените стоки. 

Евидентирањето мора да се изврши најдоцна во 
рок од 5 работни дена од денот на сместувањето на 
стоките во консигнациониот склад. 

Евиденцијата мора да содржи податоци за држа-
телот на консигнациониот склад, за странската фир-
ма, за бројот на решението на царинарницата, за на-
зивот на стоките, за тарифниот број, за цената, за 
исправата за книжење, за бројот на декларацијата, 
за количината ца стоките и за вредноста на стоките. 

Евиденцијата од став 3 на овој член може да се 
приспособи и да се води и по системот на електрон-
ика обработка на податоци (магнетна картичка, дцск, 
Лента и сл.), ако тоа го одобри надлежната цари-
нарница. 

По,крај овие податоци, држателот на консигна-
ционен склад може за свои потреби во евиден-
цијата да внесе и други податоци. 

Член 45 
Евидентирањето на вредноста на- стоките на 

консигнационен склад се врши по фактурна цена 
изразена во девизи. 

Член 46 
Држателот ка консигнациона^ склад е ' дол-

жен евиденцијата од член 44 на овој правилник да 
ја води во местото во кое се наоѓа консигнациониот 
склад. 

По исклучок, ако евиденцијата се води по систе-
мот на електронска обработка на податоци, држате-
лот на консигнациониот склад може да ја води еви-
денцијата и надвор од местото во кое се наоѓа кон-
Сигнациониот склад, под услов за тоа да ја извести 
царинарницата. 

Член 47 
Податоците за стоките внесени во евиденц.ијата 

не смеат да се менуваат со бришење, прецртување 
или дополнително допишување, освен ако царинар-
ницата со решение одобри измена на податоците. Во 
тој случај, бројот и датумот на решението и изме-
нетите податоци за стоките се внесуваат во след-
ната слободна рубрика. 

Под прецртување, во смисла на став 1 од овој 
член, не .се сметаат прецртувањата и исправањата 
вообичаени во книговодството. 

Член 48 ј 
Стоките сместени во консигнационен склад мо- ј 

жат да се пренесат во царински магацин, во царина ; 
еко стовариште, или царински склад; да се упатат во ; 

друг консигнационен склад, во слободна царинска . 
зона, во сервис, во продажно место или во центра-
лен магацин; да се изложат на саем, изложба, во 
излог односно на изложбен простор; да се изнесат 
заради прикажуваше односно демонстрирање; да се 
продадат заради снабдување на домашните и стран-
ските . бродови и воздухоплови во меѓународниот 
сообраќај или за користење надвор од царинското 
подрачје на Југославија и да се вратат во странство. 

Член 49 
Ако стоките конечно се изнесуваат, од консигна-

ционен склад се поднесува излезен лист на консиг-
национи стоки од член 29 на Правилникот за начи-
нот на пополнување и поднесување на исправите во 
царинската постапка. 

Член 50 
Ако стоките се изнесуваат од консигнационен 

склад заради сместување во царински магацин, во 
царинско стовариште или во царински склад, а пла-
ќањето се врши непосредно на странска фирма, ца-
ринарницата постапува со тие стоки според пропи-
сите со кои е регулирана постапката за царинење на 
стоки што се увезуваат од странство а кои се во 
сила на денот кога стоките се изнесени од консигна-
циониот склад. 

Ако царинскиот магацин, царинското стовариште 
или царинскиот склад се наоѓаат во исто место во 
кое се наоѓа И консигнациониот склад, стоките не мо-
раат да се пренесуваат од консигнациониот склад 
во царински магацин, царинско стовариште одно-
сно царински склад, туку царинењето може да 
се изврши и во консигнациониот склад. 

За стокиве од став 2 на овој член мора да се 
изврши документирано раздолжување односно за-
должување и стоките мораат да се изнесат од кон-
сигнациони склад во рок од десет дена од денот на 
извршеното царинење. 

Член 51 
Ако стоките се изнесени од консигнационен 

склад заради пренесување во друг консигнационен 
склад на ист држател, држателот на консигнацио-
ниот склад пополнува увозна царинска декларација 
за сместување на стоките на консигнација, врз ос-
нова на податоците од излезната листа и друга до-
кументација. 

Држателот на консигнациониот склад кон дек-
ларацијата поднесува до царинарницата излезен 
лист, фактура и спецификација, ако стоките не се 
специфицирани во фактурата. 

' Ако, во смисла на член 36 од овој правилник, 
при сместувањето на стоките во консигнационен 
склад од кој се упатуваат стоките, се поднесени ис-
прави пропишани со посебни прописи (уверение за 
потеклото на стоките, за квалитетот на стоките и 
сл.), на излезниот лист на консигнационите, стоки, 
врз основа на кој стоките се упатуваат од тој во 
друг консигнационен склад, мора да се стави клау-
зула за поднесените исправи (вид на исправата, рок 
на важењето, ограничувања и др.). Во тој случај, 
кон декларацијата за сместување на стоките на кон-
сигнација, која се поднесува во смисла на став 2 од 
овој член, држателот на консигнациониот склад 
повторно не ги поднесува тие исправи. 

Царинарницата, по правило, не врши прегледна 
стоките при пренесувањето и сместувањето на кон-
сигнационен склад на ист држател. 

На начинот од ст. 1 до 4 на овој член ќе се по-
стапи и кога стоките се враќаат во консигнациониот 
склад, освен ако се враќаат стоки што биле привре-
мено изнесени од коисигнацќониот склад. ^ 



,Сабота, 11 август 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ - Број 41 - Страна 1279 

Член 52 
Ако стоките се изнесуваат од консигнационен 

склад заради сместување во централен магацин на 
воздухопловно пристаниште, односно во лука или во ̂  
пристаниште, отворено за меѓународен сообраќај, 
евиденцијата за стоките сместени во консигнационен 
склад се раздолжува врз основа на излезен лист на 
консигнационите стоки. 

Ако стоките се упатуваат од консигнационен склад 
заради снабдување на воздухоплови и бродови што 
сообраќаат со странство, царинскиот надзор над сто-
ките се спроведува врз основа на излезен лист (Об-
разец XVIII — Излезен лист), а за раздолжување на 
евиденцијата на консигнациониот склад се подне-
сува излезен лист на консигнационите стоки од член 
29 на Правилникот за начинот на пополнување и 
поднесување на исправите во царинската постапка, 
до 15-оу во тековниот месец за стоките упатени од 
консигнациониот склад во претходниот месец. 

Упатувањето на стоки од централен магацин за -
ради снабдување на бродови, јахти, едрилици и дру-
ги пловни објекти што сообраќаат со странство, се 
врши врз основа на излезен лист. 

Излезниот лист се поднесува во четири приме-
роци, од кои еден примерок задржува царинарни-
цата, еден примерок му се предава на држателот на 
консигнациониот склад, односно на држателот на 
централниот магацин, а два примерока ги придружу-
ваат стоките. Заповедникот на воздухопловот, бродот, 
јахтата, едрилицата или на друг пловен објект за-
држува еден примерок од излезниот лист, а на дру-
гиот го потврдува приемот на стоките и му го враќа 
на држателот на консигнациониот склад односно на 
централниот магацин, како потврда на приемот. Врз 
основа на излезниот лист се раздолжува евиденци-
јата на централниот магацин; 

Ако стоките се продаваат по цена поголема од-
носно помала од цената по која стоките се евиден-
тирани (член 45), во излезниот лист се запишува и 
цената по која стоките се продадени. Држателот на 
консигнациониот склад односно држателот на цен-
тралниот магацин е должен навремено да го достави 
до царинарницата ценовникот по кој стоките се про-
даваат. 

Член 53 
Ако стоките од консигнационен склад привреме-

но се изнесуваат заради излагање на саеми и из-
ложби, заради ставање во излози или во изложбени 
простори или заради прикажување односно демон-
стрирање — се поднесува излезен лист за привре-
мено изнесување на консигнационите стоки, во сми-
сла на член 31 од Правилникот за .начинот на по-
полнување и поднесување на исправите во царин-
ската постапка. 

Излезниот лист за привремено изнесување на 
консигнациони стоки се поднесува и за амбалажата 
на странска сопственост, која не се продава заедно 
со стоките. 

Член 54 
Излезниот лист за привремено изнесување на 

стоки од консигнационен склад заради излагање на 
саеми или изложби, се поднесува во три примероци. 
Царинарницата го одобрува изнесувањето на сто-
ките со ставање отпечаток на службен царински 
печат и со потпис на овластениот царински работ-
ник врз сите примероци на излезниот лист. Едниот 
примерок на излезниот лист го задржува царинар-
ницата, вториот му се предава на држателот на кон-
сигнационен склад, а третиот ги придружува стоки-
те и му се предава на царинскиот орган во местото 
во кое стоките се продаваат односно во кое се одр-
жува саемот или изложбата. 

Излезниот лист за привремено изнесување на 
стоките од консигнационен склад заради излагање 
во излози или во изтожбени простори на држателот 
или заради прикажување односно демонстрирање, 

се поднесува во два примерока. Царинарницата го 
одобрува изнесувањето на стоките со ставање отпе-
чаток на службен печат и со потпис на овластениот 
царински работник врз двата примерока на излез-
ниот лист, од кои едниот го задржува царинарница-
та, а другиот му се предава на држателот на кон-
сигнациониот склад. 

Член 55 
Држателот на консигнациониот склад може да 

издава од консигнационен склад, без плаќање ца-
рина и други увозни давачки и без претходно одоб-
рение од царинарницата, резервни делови за замена 
на неисправни или оштетени делови к а ј машините, 
апаратите, инструментите и к а ј други технички сто-
ки набавени преку консигнационен склад или уве-
зени непосредно од странската фирма што држате-
лот на консигнациониот склад ја застапува, под ус-
лови да е во прашање замена на неисправни или 
оштетени делови во гарантниот рок. 

Ако држателот на консигнациониот склад има 
организирана сервисна служба, резервните делови 
можат да се изнесуваат од консигнационен склад и 
да се сместат во сервисот заради замена во гаран-
тниот рок. Царинскиот надзор над овие делови се 
спроведува врз основа на излезна листа за привре-
мено изнесување на консигнациони стоки. 

Заменетите делови мораат да се сместат во кон-
сигнационен склад, или да се вратат во странство, 
или да и се предадат на царинарницата без надомест 
или да се уништат под царински надзор. 

Ако во странство се враќаат заменети делови 
што не биле сместени во консигнационен склад, тие 
делови се упатуваат до излезната царинарница со 
царинската проследница од член 54 на Правилникот 
за начинот на пополнување и поднесување на ис-
правите во царинската, постапка. 

Ако заменетите делови и се предаваат на цари-
нарницата или с,е уништуваат под царински надзор, 
се составува записник кој го потпишуваат присут-
ните работници на царинарницата и држателот на 
консигнациониот склад. 

Член 56 
Царинењето на стоките продадени од консиг-

национен склад се врши врз основа на деклараци-
јата што држателот на консигнациониот склад ја 
поднесува до царинарницата до 15-тиот ден на те-
ковниот месец за стоките продадени во претходниот 
месец, освен ако царинарницата определила друг 
рок за поднесување на декларацијата. 

На барање од држателот на консигнациона^ 
склад, царинарницата во решението за одобрување 
на отворањето на консигнациониот склад,' односно во 
решението со кое се менува решението за одобру-
вање на отворањето на консигнациона^ склад го 
определува рокот за поднесување на декларацијата. 

По исклучок од , одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, за стоките за кои царинарницата донесува ре-
шение за ослободување од плаќање царина врз ос-
нова на чл. 28 до 30 од Царинскиот закон, деклара-
цијата, од името на купувачот, односно корисникот 
на повластицата, ј а поднесува држателот на конспг-
национиот склад пред купувачот да ги преземе сто-
ките, а за деловите што се издадени од консигна-
циониот склад, во согласност со член 55 на овој пра-
вилник, декларацијата ја поднесува држателот на 
консигнациони^ склад во рокот што не може да 
биле подолг од 90 дена од денот на издавањето на 
деловите од консигнациониот склад. 

Член 57 
Увозната царинска декларација за конечно ца-

ринење на стоките продадени од консигнационен 
склад се поднесува во пет примероци. 

Кон декларацијата се поднесуваат фактурата , 
издатницата и другите исправи што се поднесуваат 
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при увозот на стоките. Издатницата мора да содржи 
особено: назив на држателот на консигнациониот 
склад, назив на странската фирма, име и адреса на 
купувачот, вид, квалитет, количина и вредност на 
стоките и датум кога купувачот ги презел стоките 
од консигнациониот склад. Царинарницата може да 
определи издатницата 'да се поднесува само на увид. 

За стоките што се ослободени од плаќање ца-
рина, КОН декларацијата се поднесува и решението 
на царинарницата за ослободување од плаќање ца-
рина. 

Ако се царинат стоки за кои со посебни прописи 
е предвидено поднесување на уверение за потеклото 
на стоките, држателот на консигнациоииот склад е 
должен кон декларацијата да поднесе из јава за по-
теклото на тие стоки. Ако обврската за поднесување 
на уверението за потеклото, на уверението за ква -
литетот иди на други исправи е пропишана по сме-
стувањето на стоките во консигнационен склад, др-
жателот на консигнациониот склад не може да ги 
продава стоките, пред прибавувањето на пропиша-
ните исправи и е должен да ги поднесе до царинар-
ницата кон увозната царинска декларација за ко-
нечно царинење. 

За деловите што се издадени од консигнационен 
склад, во смисла на член 55 од овој правилник, др-
жателот на консигнациониот склад е должен кон 
декларацијата да поднесе: исправа со која се дока-
жува дека замената е извршена во гарантниот рок, 
спецификација во која е наведена количината, ви-
дот и вредноста на издадените делови и името на 
лицето на кое му се издадени деловите и доказ дека 
заменетите делови се сместени во консигнационен 
склад или вратени во странство, или предадени на 
царинарницата без надомест или уништени под ца-
рински надзор. 

По исклучок од одредбата на став 5 од овој 
член, ако со посебни прописи е̂ определен гарантен 
рок во кој стоките можат да се пуштат во промет, 
држателот на консигнациониот склад не е должен 
да поднесе докази за траењето на гарантниот рок. 

Член 58 
Поднесената декларација царинарницата е дол-

ж н а да ја прими (регистрира) во рок од 10 дена од 
денот на поднесувањето на декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, во случаите од член 219 став 3 на Царинскиот 
закон, царинарницата е должна да ја прими (реги-
стрира) декларацијата и да ги изврши пропишаните 
дејствија во врска со'конечното царинење најдоцна 
наредниот работен ден од денот на поднесувањето 
на декларацијата. 

Член 59 
Држателот на консигнационен склад е должен 

во согласност со член 220 од Царинскиот закон, да 
ја раздолжува евиденцијата ажурно така што пода-
тоците од евиденцијата да се согласуваат со ф а к -
тичната состојба на стоките на костсигнациониот 
склад. 

Член 60 
Ако по извршеното царинење на стоките прода-

дени од консигнационен склад царинарницата, во 
смисла на чл. 270 до 272 на Царинскиот закон, по-
веде постапка за дополнителна наплата, односно за 
враќање на царината и на другите увозни давачки, 
решението за дополнителната наплата, односно за 
враќањето се донесува на името на купувачот на 
Стоките. 

Член 61 
Заради спроведување на мерките на царински 

надзор над стоките сместени во консигнационен 
склад, царинарницата ја води следната евиденција: 

1) контролите на декларациите за сместување 
на стоките во консигнационен склад; 

2\ контролник на декларациите за царинење на 
стоките продадени од консигнационен склад; 

3) регистар на застапниците и на консигнацио-
ните складови, со асортиманот на стоките и со т а -
рифните броеви на Царинската т а р и ф а за одделните 
видови на стоки. 

Електронскиот сметачки центар на Сојузната 
управа за царини го изработува и ажурира региста-
рот на застапниците и на консигнационите складо-
ви, со асортиманот на стоките и со тарифните брое-
ви на Царинската тарифа за одделните видови на 
стоките и води евиденција за состојбата на стоките 
на консигнациони складови. 

Царинарницата е должна документацијата за 
стоките сместени во консигнационен склад да ја 
среди одвоено по странските фирми што ги застапу-
ваат одделни држатели на консигнационен склад. 

Член 62 
Царинарницата е должна да изврши редовен 

преглед на консигнациониот склад на јмалку еднаш 
годишно. При прегледот н а консигнациониот склад 
царинарницата ја срамнува евиденцијата со доку-
ментацијата и податоците ги споредува со состојбата 
на стоките во консигнациониот склад. 

За време на прегледот, држателот на консигна-
ционен склад може да докажува дека состојбата на 
стоките во консигнационен склад им одговара на 
евиденцијата и документацијата. За утврдената сос-
тојба царинарницата саставува записник што го пот-
пишуваат царинскиот работник и претставникот на 
држателот на консигнационен склад што присуству-
вал на прегледот. Еден примерок од записникот ц а -
ринарницата му доставува на држателот на консиг-
национиот склад. ^ 

Ако при прегледот се утврдени пропусти во ра -
ботата на држателот на консигнациониот склад, ца -
ринарницата во записникот ги определува роковите 
за отстранување на утврдените пропусти. 

Ако држателот на консигнациона^ склад утвр-
дените пропусти не ги отстрани во определениот рок, 
царинарницата ќе донесе решение за привремено 
затворање на консигнациона^ склад и ќе определи 
нов рок за отстранување на утврдените пропусти. 

Член 63 
Ако при прегледот на консигнационен склад се 

утврди кусок на стоки во консигнациониот склад, 
царинарницата ќе поведе постапка за наплата на 
царината и на другите увозни давачки. 

Ако при прегледот на консигнационен склад 
утврди вишок на стоки во консигнаѓциониот склад, 
царинарницата ќе состави записник и ќе поведе по-
стапка заради утврдување на кој начин вишокот на 
стоките дошол во консигнациониот склад. 

На начинот пропишан во одредбите на ст. 1 и 2 
од овој член, царинарницата ќе постапи и ако др-
жателот на консигнациониот склад сам пријави к у -
сок, односно вишок на стоки. 

Ако царинарницата во таа постапка утврди дека ' 
не постои царински прекршок, држателот на кон-
сигнациониот склад е должен за вишокот на стоките 
да поднесе увозна царинска декларација за сместу-
вање на стоките на консигнационен склад, во рок од 
десет дена од денот на приемот на записникот од 
царинарницата. 

Член 64 
За стоките што се уништени додека биле сместе-

ни во консигнационен склад, држателот на консиг-
национен склад не е должен да плати царина и дру-
ги увозни давачки. Околноста дека стоките се у н и ш -
тени, царинарницата ј а утврдува со решение. Врз 
основа на тоа решение држателот на конеигнацир-
ниот склад го пополнува излезниот лист — член 29 
од Правилникот за начинот на пополнување и под-
несување на исправите во царинската постапка, и 
ј а раздолжува евиденцијата за стоките во консиг-
национиот склад. 
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Член 65 
Постапката за затворање на консигнационен 

склад се спроведува под условите од член 221 на 
Царинскиот закон. 

VI. ДРУГИ ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ 
Член бб 

Во другите1 простории и простори можат да се 
сместуваат увозните неоцаринети стоки и привреме-
но увезените стоки. 

На сместувањето на стоките и на царинскиот 
надзор во другите простории и простори, сообразно 
се применуваат одредбите од овој правилник за ца-
ринските сместувалишта, со тоа што деловите на оп-
рема и другите кабести предмети за чие пренесува-
ње е неопходна специјална механизација, по одоб-
рение на царинарницата можат да се сместат под 
царински надзор и на место што не е заградено. 

VII. СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ЗОНИ 
Член 67 

Основачот на слободната царинска зона е дол-
жен да ги обезбеди сите услови за спроведување на 
мерките на царинскиот надзор на целото подрачје 
на слободната царинска зона. 

Заради обезбедување на царинскиот надзор, под-
рачјето на слободната царинска зона мора да биде 
заградено и обележано на следниот начин, и тоа: 

1) од копнената страна да ,е заградено со ограда 
висока 2,5 ш, сметајќи од основата до нејзината на ј -
висока точка, со тоа што височината на вертикал-
ниот дел да изнесува 2,20 т , врз кој се надоврзува 
покосениот дел под агол од 450 спрема подрачјето 
на зоната; 

2) вертикалниот дел на оградата да е направен 
од челична мрежа (жица) со дебелина од 0,2 сш, со 
окца чиј обем не може да биде поголем од 12 с т , 
или од тули или од бетон, со дебелина од најмалку 
30 с т ; 

3) покосениот дел на оградата да е направен од 
три реда бодлива жица, со тоа што растојанието 
помеѓу секој ред на жицата да изнесува 10 сш; 

4) оградата, ако е направена од челична мрежа 
да е прицврстена за бетонски столбови со дебелина 
од најмалку 20 с т X 20 с т , кои мораат да бидат 
вкопани во земјата најмалку 40 с т и поставени на 
растојание од 5 ш; 

5) портите да се високи 2,20 т , изработени од 
челична мрежа на метална рамка. По исклучок, на 
приодите на кои е организирана непрекината царин-
ска служба, наместо порта може да биде -поставена 
само рампа; 

6) портите и оградите ноќе да се осветлени; 
7) на влезот видно да е поставен натпис: „СЛО-

БОДНА ЦАРИНСКА З О Њ \ " - со назначување на 
основачот на зоната; 

8) водената површина на зоната да е обележана 
со вкотвени плутачи, во бела боја, со пречник од 
50 с т , поставени на растојание од 200 т . Ако плу-
тачите би ја попречувале редовната пловидба или 
маневрирање^ на бродовите во луката, односно при-
стаништето, плутачите можат да се постават и на 
растојание поголемо од 200 ш. 

Ако за тоа постојат оправдани причини, Сојуз-
ната управа за царини може да Дозволи на одделни 
места слободната царинска зона да се загради и на 
друг начин. 

Член 68 
Складовите и другите простории и простори 

што се наоѓаат на подрачјето на слободната царин-
ска зона, мораат да бидат изградени така што да 
обезбедуваат услови за сместување на стоки и за 
спроведување на мерките на царинскиот надзор. 

Царинарницата може да определи стоките за 
кои важат посебни прописи за прометот (опојни 
дроги, оружје, муниција и др.) или стоките за кои, 

поради нивната особена вредност (благородни мета-
ли, накит и сл.) или од други причини дека, треба 
да се спроведат посебни мерки на царински надзор, 
да се складираат во посебни простории во слобод-
ната царинска зона. Вратите на тие простории мо-
раат да имаат две различни брави. Клучот од едната 
брава го држи царинарницата, а од втората брава 
— корисникот на просториите или основачот на зо-
ната. 

Ако на подрачјето на слободната царинска зона 
се наоѓаат резервоари, цистерни или други простории 
за сместување на стоки во течна, односно гасовита 
состојба, тие мораат да бидат баждарени односно 
атестирани од страна на надлежниот орган. 

Основачот на слободната царинска зона мора да 
обезбеди соодветен број колски или други в а ш 
за мерење и утврдување на количината на стоките 
што се увезуваат, извезуваат или провозуваат преку 
зоната. 

Член 69 
Слободната царинска зона може да почне да ра-

боти кога основачот на зоната од Сојузната управа 
за царини ќе добие уверение дека сеЈ исполнети сите 
услови за успешно спроведување на мерките на ца-
ринскиот надзор. 

Пред издавањето на уверението од став 1 на овој 
член, Сојузната управа за царини формира коми-
сија која врши преглед на оградата, зградите, про-
сториите, уредите, земјиштето и гатовите што вле-
гуваат во состав на слободната царинска зона. Ко-
мисијата го внесува во записник својот наод и ми^ 
слење за тоа дали се исполнети сите услови за спро^ 
ве дување на мерките на царинскиот надзор пропи? 
шани со Царинскиот закон и со одредбите на овој! 
правилник. 

Член 70 
Царинарницата е должна најмалку еднаш к м 

дишно да изврши контрола на исправноста на огра-
дата, портите, обележените места, складишните п р ф 
стори и простории и уредите во слободната царица 
ска зона. 

Ако при контролата, царинарницата утврди дека 
резервоарите, цистерните или другите простори з4 
сместување во слободната царинска зона не ги ис-
полнуваат условите од член 68 став 3 на овој пра-
вилник, царинарницата на отворите на тие резер-
воари, цистерни или други простории за сместување 
ќе стави царински пломби заради оневозможување 
на нивното користење додека неисправностите не се 
отстранат. 

Член 71 
Основните средства, репродукционите материја-

ли, погонското гориво и потрошните материјали, што 
сџ увезуваат од странство заради користење, односно 
потрошувачка во слободната царинска зона, и^се 
пријавуваат на царинарницата со поднесување на 
пријава за увоз и провоз на стоки. 

Стоките од став 1 на овој член не можат да 
се користат, односно трошат во слободната царин-
ска зона пред да се спроведе соодветна царинска 
постапка. 

По исклучок од став 2 на овој член, за стоките 
што се увезуваат од странство во слободната царин-
ска зона во количества што се неопходни за паку-
вање, чување или одржување на странски стоки 
што се превезуваат преку зоната (слама, сено, бри-
кети на јаглен, мраз, церади, хемиски средства за 
фумигација и сл.), не се поднесува увозна царинска 
декларација туку пријавата за увоз и провоз на 
стоките се раздолжува врз основа на извештајот од 
Складиштарот (записникот за потрошувачката). Тој 
извештај царинскиот работник не го заверува. 

Член 72 
Основните средства, репродукционите материја-

ли, погонското гориво и потрошните материјали, што 
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се наоѓаат во слободен промет на подрачјето на Ј у -
гославија, а кои се внесуваат во слободната царин-
ска зона заради користење, односно потрошувачка 
во зоната, и се пријавуваат на царинарницата врз 
основа на список (спецификација) што се поднесува 
најмалку во два примерока. Во списокот мораат да 
се запишат податоци за видот, количината и ква -
литетот на стоките, како и други податоци и ознаки 
врз основа на кои може да се утврди идентичноста 
на стоките. 

Царинарницата го заверува списокот и еден при-
мерок задржува а преостанатите примероци му ги 
предава на основачот на слободната царинска зона, 
КОЈ е должен да ги евидентира стоките што се вне-
сени во зоната заради користење, односно потро-
шувачка во зоната. 

Ако стоките што се внесени во слободната ца-
ринска зона во смисла на став 1 од овој член се 
враќаат од зоната во друго подрачје на Југославија 
Како непотрошен!!, до царинарницата се поднесува 
список (спецификација) најмалку во два примерока. 
Царинарницата го заверува списокот и еден приме-
рок задржува и го остава кон списокот што бил под-
несен при внесувањето на стоките во зоната, а пре-
останатите примероци му ги враќа на основачот на 
Зоната, кој внесува податоци за стоките вђ евиден-
цијата. 

Член 73 
Стоките што се внесуваат во слободната царин-

ска зона во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од 
Царинскиот закон, и се пријавуваат на царинарни-
цата, и тоа: 

1) увозните неоцаркнети стоки што се внесуваат 
во зоната по копнен пат — врз основа на пријавата 
За увоз и провоз на стоките што ја поднесува во-
зарот; 

2) увозните неоцаринети стоки што се внесуваат 
во зоната по воден пат — врз основа на манифестот, 
односно изводот од манифестот и Изјавата за то-
варот (Образецот П), што ги поднесува бродарот, од-
носно пловидбениот агент; 

Изјавата за товарот се заведува во контролни-
кот на изјавите за товарот (Образецот III).-

Основачот на слободната царинска зона и под-
несува на царинарницата потврда за приемот на 
стоките. 

Ако увозните неоцаринети стоки се истовару-
ваат непосредно во железнички или други превоз-
ни средства заради превоз до друга царинарница во 
директна манипулација, истоварот се врши врз ос-
нова на пријавата за увоз и провоз на стоки што ја 
поднесува возарот кој ги презема стоките на ната-
мошен превоз; 

3) домашните стоки оцаринети за извоз, што се 
внесуват во зоната — врз основа на пријавата за 
извоз и провоз на стоки и извозната царинска де-
кларација. 

Во поглед на спроведувањето на мерките на ца-
ринскиот надзор, домашните стоки оцаринети за из-
воз и сместени во зоната се изедначуваат со стоките 
од странска сопственост сместени во зоната. 

Ако стоките оцаринети за извоз сукцесивно се 
упатуваат од зоната до друга царинарница заради 
излегување од Југославија, царинскиот надзор до 
излезната царинарница се обезбедува врз основа на 
царинската проследница. 

Ако стоките оцаринети за извоз се враќаат од 
зоната во друго подрачје на Југославија поради тоа 
што извозникот се откажал од извозот, стоките мо-
жат да се изнесат од зоната врз основа на одобре-
ние од царинарницата. Одобрението може да се да-
потребен увид на царинарницата во тоа работење 

4) домашните неоцаринети стоки наменети за 
извоз врз основа на пријавата за извоз и провоз на 
стоки. Кон пријавата, до царинарницата се поднесу-
ваат па увид и исправите со кои се докажува дека 

стоките се наменети за извоз (пријава за склучен 
договор, договор за купопродажба и сл.); 

5) странските стоки што се провозуваат преку 
зоната — сообразно со постапката што е пропиша-
на во точ. 1 и 2 на овој став за увозните неоцари-
нети стоки. 

Ако стоките се доставуваат во слободна царин-
ска зона со железнички превозни средства, возарот, 
корисникот на зоната, односно основачот на зоната е 
должен на царинарницата да и ја пријави и бројната 
состојба на колите во составот на возот, сообразно со 
постапката пропишана во член 69 од Царинскиот 
закон. 

Член 74 
Заради спроведување на мерките на царински 

надзор, основачот на слободната царинска зона е 
должен да води евиденција за работењето во сло-
бодната царинска зона, на начинот што овозможува 
потребен увид на царинарницата во тоа работење 
и следење на движењето на стоките во зоната. 

Под движење на стоки, во смисла на став 1 од 
овој член, се подразбира увоз или внесување на сто-
ки во слободната царинска зона, извоз' или изнесу-
вање на стоки од зоната, како и вршење на другите 
дејствија од член 235 на Царинскиот закон со кој 
битно се менува својството на стоките, односно бро-
јот на пакетите. 

Евиденцијата за работењето во слободната ца-
ринска зона од став 1 на овој член се состои од 
картотека која мора да се води така што за секоја 
одделна пратка на стоките да се води посебна кар-
тичка ве коза се внесуваат податоците пропишани 
со овој правилник. Податоците во картичките можат 
да се внесуваат само врз основа на уредни исправи 
(товарни исправи, манифести, диспозиции и др.), што 
се оставаат во посебни фасцикли. На картичките еж 
назначува врската со соодветните исправи. 

Царинарницата води регистар на заверените кар-
тички на картотеката. 

Пријавата за увоз и провоз на стоки односно 
Изјавата за товарот се раздолжува со деклараци-
ја, проследница или со друга соодветна царинска ис-
права, ако тоа е неопходно за спроведување на мер-
ките на царинскиот надзор. 

Член 75 
Евиденцијата за работењето во слободната ца-

ринска зона се заснова врз системот на диспозиции 
што корисникот на зоната му ги дава на основачот 
или ги издава самиот основач на зоната. 

Основачот на слободната царинска зона е дол-
жен да обезбеди еден примерок од диспозицијата, 
врз основа на која се врши каква и да било мани-
пулација со стоките во зоната, да и се предаде на 
царинарницата заради спроведување на соодветните 
мерки на царинскиот надзор. 

Член 76 
Картичките од член 74 став 3 на овој правил-

ник мораат да содржат во горниот дел, над коло-
ните, преку целата картичка назив на основачот на 
слободната царинска зона, податоци за видот на 
стоките и превозното средство со кое стоките се 
превезени и број врз основа на кој стоките се при-
јавени во зоната. 

Просторот под податоците од став 1 на овој член 
е поделен на два дела, во кои посебно се евиденти-
ра влезот и излезот на стоките. Во секој од тие де-
лови се внесуваат податоци за подносителите на 
диспозициите, регистарските броеви на диспозиции-
те и броевите на товарниците. Во соодветни колони 
се внесуваат, врз основа на уредни исправи, во се-
кој дел посебно, по хронолошки ред, податоци за 
видот и количеството на стоките. На крајот, од дес-
ната страва на колоната на секој дел на картичките 
се внесува во посебна колона бројот на фасциклата 
во која е вложена односната исправа. Количеството 
на стоките се внесува во картичката по единица на 
мера. Поблиски ознаки за местото на кое стоките 
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се складирани (број на складот, број на полето и сл.) 
се внесуваат во посебна колона. 

Секоја промена на состојбата на стоките мора, 
врз основа на уредни исправи, да се внесе во к а р -
тичката хронолошки под веќе внесените податоци во 
соодветните колони (записник за утврдениот кусок 
или вишок, цертификат за квалитативното или 
квантитативиото преземање, преносна диспозиција 
и др.). 

Податоците предвидени со овој правилник се 
внесуваат само на првата страна на картичката, до-
дека на нејзиниот грб се наоѓа простор за внесување 
на забелешки и поблиски податоци. 

При преносот на податоците за стоките од една 
картичка на друга, мора на нив да се означи врската 
на регистарските броеви на диспозинците, односно 
картичките. 

По исклучок од одредбите на член 74 од овој 
правилник, за стоките од член 244 став 1 од Ца-
ринскиот закон можат во една картичка да се вне-
суват податоци за повеќе пратки на стоки. 

. Член 77 
Покрај податоците од член 76 на овој правил-

ник, во картичката можат да се внесуваат и други 
податоци што на основачот на слободната царинска 
зона му се потребни во вреќа со неговото работење. 

Пред изработката на картичките од член 74 
став 3 на овој правилник, основачот на слободната 
царинска зона е должен од царинарницата да при-
бави согласност за оние колони на картичките во 
кои се внесуват податоците потребни за спроведу-
вање на мерките на царинскиот надзор. 

За стоките што се подготвуваат за пазар (член 
235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) промената 
ќе се евидентира на истата картичка на која тие 
стоки се евидентирани во смисла на член 76 од 
овој правилник. 

Член 78 
Сите стоки што во слободната царинска зона се 

внесуваат, во смисла на член 235 став 1 точка 1 и 2 
од Царинскиот закон, мораат да се евидентираат во 
соодветните картички најдоцна до 12 часот наред-
ниот ден од денот на сместувањето на стоките во 
зоната. 

Картичките за стоките што се увезуваат се во 
бела боја, за домашните стоки — во црвена боја, 
а за стоките во провоз — во зелена боја. Картич-
ките за стоките што се увезуваат или провозуваат, 
а со кои се врши директна -манипулација, се обеле-
жуваат во горниот агол со црвена коса црта. 

Член 79 
Индустриското производство на стоки (член .235 

став 1 точка 4 од Царинскиот закон) се евидентира 
на картички во жолта боја. 

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 
1 од овој чтен се врши по спроведената постапка 
пропишана за редовен увоз за стоки (член 238 о д 
Царинскиот закон), односно постапката пропишана 
за привремен увоз на стоки (член 305 став 1 точ. 1 
и 2 од Царинскиот закон). 

За стоките од став 2 на овој член, раздолжува-
њето на картичките од член 78 на овој правилник се 
врши врз основа на декларација, а раздолжените 
стоки се евидентираат на картичките од став 1 на 
овој член. 

Врз основа на извештајот за завршеното индус-
т р и с к о производство, на грбот на картичката се 
внесуваат податоци за производите добиени во про-
цесот на индустриското производство, а за секој од-
делен производ се отвора посебна картичка заради 
внесување на податоците што се предвидени со овој 
правилник. 

Ако стоките добиени со индустриско производ-
ство во слободната царинска зона се извезуваат, 
односно враќаат во странство, до царинарницата се 
поднесува извозна царинска декларација на соодве-

тен образец, и тоа за стоките од член 238 од Цардон 
скиот закон — на Образецот VII, а за стоките што С4 
привремено увезени во зоната, во смисла на член Звд 
став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон — на Обран 
зецот IX. 

Член 80 
Увозни неоцаринети стоки во провоз под царин-

ски надзор можат да се упатат до друга царинар-
ница во следните случаи: 

1) ако стоките се претоваруваат во слободната 
царинска зона и се експедираат во директна мани-
пулација, под услов стоките да не се задржуваат 
на подрачјето на зоната подолго од 48 часови, од-
носно од рокот што ќе го определи царинарцината, 
во смисла на член 244 став 4 од Царинскиот закон. 

Ако стоките сукцесивно се истоваруваат односно 
претоваруваат, рокот од став 1 на оваа точка се 
смета од завршетокот на истоварот до почетокот на 
експедирањето на стоките во слободната царинска 
зона; 

2) ако стоките привремено се увезуваат; 
3) ако стоките се наменети за продажба преку 

консигнационо складиште на странска фирма во Ј у -
гославија; 

4) ако се во прашање машини, апарати, инстру-
менти, уреди и други стоки што сукцесивно се уве-
зуваат, под услов друга царинарница да донела р е -
шение со кое го одобрува сукцесивно^ царинење; 

5) ако се во прашање стоки што претставуваа1? 
дел од пратка што е сместена во царински с к л а д 
царинско сместувалиште или други простории и 
простори, под услов слободната царинска зона % 
царинскиот склад, царинското сместувалиште или 
другите простории и простори да се наоѓаат во 
истата лука, односно во истото пристаниште; 

6) ако се во прашање стоки што ги увезуваат 
или примаат од странство физички лица; 

7) во други случаи во кои прописите предви-
дуваат дека царинењето на стоките мора да се из -
врши во друга царинарница (според седиштето на 
увозникот,, местото каде ,што ќе се наѓаат стоките 
и др.). 

При одобрувањето стоките да можат да се 
упатат до друга царинарница заради царинење, 
се применуваат одредбите на член 203 од Царин-
скиот закон. 

Член 81 
Корисникот на слободната царинска зона може 

до царинарницата д,а поднесе барање за промена 
на намената на стоките што се сместени во зоната, 
во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од Царин-
скиот закон. 

За неоцаринети стоки што се наменети за увоз, 
корисникот на слободната царинска зона може да 
поднесе барање за промена на намената на тие 
стоки во стоки наменети за провоз. Таквите стоки 
се упатуваат во странство сообразно со одредбите на 
член 278 од Царинскиот закон. На превозните ис-
прави врз основа на кои стоките се упатуваат во 
странство (товарен лист, товарница и др.), мора да 
се назначи дека се во прашање странски стоки И 
да се наведе земјата од која стоките пристигнале 
во зоната (член 57 од Правилникот за начинот на' 
пополнување и поднесување на исправите во ца -
ринската постапка). 

Стоките што се наменети за провоз, можат да 
се задржат во слободната царинска зона, односно да 
се оцаринат за увоз во Југославија, сообразно со 
член 301 од Царинскиот закон. 

Стоките оцаринети за извоз и домашните стоки 
наменети за извоз, што се сместени во слободната 
царинска зона, можат сообразно со чл. 292 и 293 од 
Царинскиот закон, да се изнесат од зоната и да се 
задржат во Југославија. 

Ако утврди дека се исполнети условите за про-
мена на намената на стоките сместени во слобод-
ната царинска зона, царинарницата донесува реше-
ние во скратена постапка. Еден примерок од ре-
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шението царинарницата му врачува на подносителот 
на барањето, а еден примерок му предава на осно-
вачот на зоната заради внесување на соодветните 
промени во евиденцијата. 

Член 82 
Стоките што се сместени во слободната царин-

ска зона, освен стоките од член 80 на овој правил-
ник и домашните стоки оцаринети за извоз, можат 
да се оцаринат само во зоната во ко ја се сместени. 

Стоките што се доставени со брод и оцаринети 
на брод, освен стоките што се наменети за инду-
стриско производство во слободната царинска зона, 
вложат да се експедираат од зоната, по правило, 
само во директна манипулација. 

Член 83 
Царинењето на стоките сместени во слобод-

ната царинска зона се врши според одредбите на 
чл. 249 до 269 од Царинскиот цакон. 

За стоките што се царинат во превозно средство 
со кое стоките се изнесуваат од слободната царин-
ска зона, може да се бара кон увозната царинска 
декларација , покрај другите пропишани исправи, 
да се поднесе и доказ за извршеното мерење во 
зоната. 

Ако стоките што се оцаринети во слободната 
царинска зона сукцесивно се изнесуваат од зоната 
и притоа се утврди разлика во количеството, видот 
или квалитетот на стоките во однос на податоците 
од декларацијата, се поставува на следниот начин: 

1) ако се утврди дека од зоната се изнесени 
помалку стоки отколку што е означено во увозната 
царинска декларација, царинскиот обврзник може 
да поднесе барање за измена на податоците во 
декларацијата, сообразно со член 271 од Царинскиот 
закон; 

2) ако се утврди дека од зоната се изнесуваат 
повеќе стоки отколку што е означено во увозната 
царинска декларација, разликата во количината на 
стоките може да се изнесе од зоната само врз осно-
ва на дополнително поднесена увозна царинска 

декларација која гласи на таа разлика. 
При царинењето на јужно овошје, за кое е до-

говорено квалитативно и квантитативно преземање 
во слободната царинска зона, се применува член 
266 од Царинскиот закон, со тоа што конечните подат-
о ц и за количината на стоките се утврдуваат врз 
основа на докази за фактичко доставените количини 
на стоки од зоната, под услов пребирањето на тоа 
овошје да се врши Во зоната. 

Член 84 
Ако царинарницата утврди разлика помеѓу по-

датоците во количината, на стоките од исправите 
врз основа на кои стоките се сместени во слобод-
ната царинска зона и од податоците утврдени во 
постапката на царинењето, ќе ја признае разликата 
во количината на стоките што претставува растур, 
лом, расипување, нечистотија, кало или која и да 
било разлика што се завува како последица на 
транспортот, односно лежењето на стоките во зо-
ната (корозија, влага и сл.), ако нема употребна 
вредност. 

Член 85 
При изнесувањето на стоките од слободната ца -

ринска зона, евиденцијата за работењето во слобод-
ната царинска зона се раздолжува врз основа на 
царинската декларација, односно врз основа на за -
верената исправа за искладирање, на која е озна-
чен бројот н а декларацијата или на друга царин-
ска исправа. Исправата за пекладирањето ја заве-
рува царинарницата. Еден примерок од исправата 
за искладирањето останува во евиденцијата, а еден 
примерок задржува царинскиот работник на изле-
зот од зоната и го остава според бројот на декла-
рацијата. Врз основа на исправите за пекла дирање-
то? царинарницата ги контролира видот и количина-
та на стоките што се изнесуваат од зоната. 

З а стоките што се експедираат од слободната 
царинска зона во директна манипулација, исправа-
та за изнесување на стоките од зоната ја издава 
овластената шпедиција, односно застапникот на 
увозникот. 

Член 86 
Погрешно исполнетите или од други причини 

неупотребливите картички се поништуваат запис-
нички, под царински надзор. 

Член 87 
Ако по изнесувањето на стоките од слободната 

царинска зона и р а з д о л ж у в а њ е ^ на евиденцијата 
за работењето во слободната царинска зона, врз 
основа на податоците од царинските испостави, на 
подрачјето на зоната се на јде вишок на стоки, се 
постапува на следниот начин: 

1) ако се во прашање домашни стоки оцаринети 
за извоз, основачот на зоната е должен за вишо-
кот на стоките да ги извести извозникот и царинар-
ницата. Ако ИЗВОЗНР!КОТ нема намера да го преземе 
вишокот на стоките, основачот на зоната е должен 
стоките да и ги отстапи на царинарницата на сло-
бодно располагање; 

2) ако се во прашање увозни стоки или стоки 
во провоз, тие можат да се вратат во странство, да 
и се предадат на царинарницата заради продажба 
или да се оцаринат за увоз; 

3) ако се во прашање стоки за кои не може да 
се утврди од кои пратки потекнуваат, сновачот на 
зоната е должен во рок од 15 дена од денот кога е 
утврдено дека стоките се наоѓаат во зоната, да и ги 
пријави стоките на царинарницата и да ги евиден-
тира. На барање од основачот, царинарницата може 
да одобри таквите стоки да се вратат во странство. 

Основачот на слободната царинска зона е 
должен најмалку еднаш годишно да изврши инвен-
тар за состојбата на стоките во слободната царин-
ска зона и да го спореди со податоците од евиден-
цијата за работењето во слободната царинска зона. 

Член 88 
Со оглед на определените специфичности на 

одделни слободни царински зони, царинарницата по 
претходно прибавено мислење од основачот на зона-
та, молев да изработи техничко упатство со кое поб-
лиску ќе ја пропише постапката со стоките што се 
увезуваат, извезуваат или превезуваат преку зо-
ната, во согласност со Царинскиот закон и со одред-
бите од овој правилник. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 89 
Обрасците I, I I и III се отпечатени кон овој 

правилник и се негов составен дел. 
Член 90 

Правилникот за царинскиот надзорни за постап-
ката за царинење на стоките сместени под царински 
надзор („Службен лист на СФРЈ" , бр. 37/76, 9/78 и 
17/78), престанува да в а ж и на 31 август 1979 година. 

Член 91 
Овој правилник се применува од 1 септември 

1979 година. 
Член 92 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 01-01-Д-5467 
6 август 1979 година I 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Ненад Мирковиќ, с. р. 
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Образец I 

МАГАЦИНСКА КНИГА 
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ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ 

ПОСТАПКА СО ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 

Изјавата за товарот подносителот ја пополнува на следниот начин: 
А. Општи податоци за бродот и стоките (прва страна на изјавата) 
1. Во рубриката: „И ги пријавувам на царинарницата" се запишува називот на царинарницата во 

луката до која е поднесена изјавата за товарот; 
2. Во рубриката: „Вкупно м а н и ф е с т " се запишува вкупниот број на манифестите што е подне-

сен кон изјавата за товарот; 
3. Во рубриката: „Име на бродот" се запишува името под кое бродот е запишан во уписникот 

(регистарот); 
4. Во рубриката: „Држава на припадност" се запи.шува називот на земјата на која и припаѓа 

бродот, односно чие знаме вее; 
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5. Ворубриката: „Бродот има — БИТ", се запишува регистарската зафатнина на бродот во бру-
то-регистарски тони; 

6. Во рубриката: „Бродот минал преку царинската линија на ден" се запишува датумот и часот 
кога бродот впловил во територијалното море на Југославија на патот од последната странска лука на 
испловување^ до првана југословенска лука на впловувањето; 

7. Во рубриката: ,,Број на членови на екипажот", се запишува вкупниот број на членовите на 
екипажот што се наоѓа на бродот; 

8. Во рубриката: „Број на патници", се запишува вкупниот број на лицата што се наоѓаат на бро-
дот како патници; 

9. Во рубриката: „Багаж даден на превоз" се запишува вкупниот број на колета од багажот на 
патникот што е даден на превоз и вкупната бруто тежина на тој багаж. 

Б. Податоци за пријавените стоки (втора страна на изјавата) 

10. Во рубриката: „Реден број на манифестот" се запишуваат броеви од 1 па натаму, во зависност 
од вкупниот број на манифестите што се прилага кон изјавата, а врз основа на кои се пријавуваат 
стоките. Во изјавата прво се запишуваат м а н и ф е с т те според кои се пријавуваат стоките што се преве-
зуваат, потоа за стоките што се истоваруваат и упатуваат до друга царинарница во директна манипу-
лација и на крајот за стоките што се истоваруваат и сместуваат во луката заради царинење; 

11. Во рубриката: „Лука на натоварот", се запишува називот на луката во која стоките се нато-
варени на бродот; 

12. Во рубриката: „Број на товарници" се запишува вкупниот број на товарниците според одделни 
м а н и ф е с т ; 

13. Рубриката: ,,Колеги4', се пополнува на следниот начин: 
— во колоната: „број", се запишува количеството на колета во парчиња; 
— во колоната: „Форма", се запишува видот на колегите (на пр.: „сандаци", „картони", „бали" 

и др.). Ако се во прашање стоки што се доставени во различни видови на колети или товарот е расту-
рен, во таа колона се запишува: „Разно", односно „Растурено"; 

14. Во рубриката: „Бруто тежина на стоките во кѕ", се запишуваат податоци за бруто тежината 
на стоките штб се означени во исправите што се поднесуваат кон изјавата (манифест, товарница, това-
рен лист); 

15. Во рубриката: „Товар — назив на стоките", се запишува трговскиот вообичаен назив на сто-
ките врз основа на податоците од исправите што се поднесуваат кон изјавата. Ако според еден мани-
фест се пријавуваат различни стоки, во таа рубрика се запишува: ,празно". 

Образец Ш 

КОНТРОЛНИК 
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Врз основа на член 28 точ: 3, 4, 7 и 8 и член 31 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76 и 36/79), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, КОЛИЧЕСТВОТО И 
ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ 

ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видот, коли-

чеството и вредноста на предметите што се ослобо-
дени од плаќање на царина и постапката за оства-
рување на правото на ослободување од плаќање на 
царина според одредбите на чл. 25 до 30 на Царин-
скиот закон. 

Член 2 
Заради користење на повластицата од член 25 

на Царинскиот закон, до царинарницата се подне-
сува потврда од Сојузниот секретаријат за надворе-
шни работи дека увезените предмети се наменети 
за потребите на службата, односно за личеа употреба 
на лицата од став 1 на тој член. 

Решението за ослободување од плаќање на цари-
на царинарницата к) донесува во вид на забелешка 
на потврдата од Сојузниот секретаријат за надворе-
шни работи од став 1 на овој член. 

Член 3 
. Заради користење на повластицата од член 26 

на Царинскиот закон до царинарницата се поднесу-
ва потврда од Сојузниот секретаријат за надворе-
шни работи дека увезените предмети се наменети 
за лична употреба на лицата од член 26 став 1 точ. 
1 Д и 3 и дека постои реципроцитет за ослободува-
ње од плаќања на царина. 

Решението за ослободување од плаќање на ца-
рина царинарницата го донесува во вид на забеле-
шка на потврдата од Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи од став 1 на овој член. 

Член 4 
Заради користење на повластицата од член 27 

став 1 на Царинскиот закон до царинарницата, кон 
барањето за ослободување од плаќање на царина, 
се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за 
Народна одбрана дека увезените стоки претставуваат: 

1) предмети на вооружување и воена опрема и 
кивни делови, вклучувајќи ја и техничката, ремон-
Тнатаи производствената документација: 

2) мишини, апарати и уреди, како и нивни де-
лови што се увезуваат за производство и ремонт 
на предмети на вооружување и воена опрема; 

3) производи за материјални резерви за потре-
бите на народната одбрана. 

Решението за ослободување од плаќање на ца-
рина царинарницата го донесува во 'вид на забеле-
шка на барањето од став 1 на овој член, а ако е 
во прашање ослободување од плаќање на царина 
врз основа на член 27 став 1 точка 3 на Царинскиот 
закон, во решението внесува податоци за бројот и 
датумот на посебната одлука на Сојузниот извршен 
совет врз основа на која се остварува правото на 
ослободување од плаќање на царина. 

Заради користење на повластената од член 27 
став 2 на Царинскиот закон, од царинарницата кон 
царинската декларација се поднесува изјава од ко-

рисникот на повластицата дека увезените предмети 
ќе ги користи за обучување на населението за од-
брана и заштита на земјата, односно за цивилна за-
штита и за потребите на народната одбрана. Цари-
нарницата го донесува решението во вид на забе-
лешка на декларацијата, во која внесува податоци 
за бројот и датумот на посебната одлука на Сојуз-
ниот извршен совет, врз основа на кој се остварува 
правото на ослободување од плаќање на царина. 

Заради користење на повластицата од член 27 
став 5 на Царинскиот закон, царинарницата го доне-
сува решението во вид на забелешки на деклараци-
јата., во која внесува податоци за бројот и датумот 
на решението на сојузниот секретар за финансии врз 
основа на кое се остварува правото на ослободување 
од плаќање на царина. 

Евиденцијата за користење на повластицата од 
член 27 ст. 1, 2, и 5 на Царинскиот закон по одделни 
акти на Сојузниот извршен совет и на сојузниот се-
кретар за финансии ја води Сојузната управа за 
царини. 

Член 5 
Како патник, во смисла на член 28 точка 1 на 

Царинскиот закон, се сметаат домашните и страна 
ските државјани што ја преминуваат царинската 

' линија. 
Како личен багаж, во смисла на член 28 точка 

1 на Царинскиот закон, се сметаат предметите што 
служат за лични потреби на патниците додека се 
на патување (облека, обувки, предмети за одржува-
ње на личната хигиена, намирници и др.), во коли-
чествата потребни на патникот, со оглед на негово-
то занимале, годишното време, целта, траењето и 
другите околности на патувањето. 

Патникот може да ја користи повластицата од 
член 28 точка 1 на Царинскиот закон, без оглед дали 
личниот багаж е даден на превоз со исто прево-
зно средство со кое тој допатувал, со други прево-
зни средства, по пошта или на некој друг начин, ако 
несомнено може да се утврди дека е во прашање 
личен багаж на односниот патник. 

Заради користење на повластицата од член 28 
точка 1 на Царинскиот закон, на личниот багаж да-
ден на превоз со друго превозно средство, по пошта 
или на некој друг начин, корисникот поднесува соо-
дветни докази дека е во прашање негов лечен ба-
гажи Врз основа на поднесените докази царинар-
ницата го издава личниот багаж и става соодветна 
забелешка на пријавата за увозот и провозот на 
стоките. 

Член 6 
Корисникот на повластицата од член 28 точка 

3 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободу-
вање од плаќање на царина, до царинарницата под-
несува: 

1) потврда дека на работа во Странство поминал 
непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три 
години едноподруго, односно непрекинато најмалку 
4 години. Потврдата може да ја издаде дипломат-
ското или конзуларното претставништво на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
странство, општинскиот завод за . врботување преку 
кој работникот е упатен на работа во странство ако 
за тоа води евиденција или домашната организаци-
ја на здружен труд што го упатила работникот на 
работа во странство. Потврдата за членовите на 
екипажот на југословенските бродови' што сообра-
ќаат со странство ја издава заповедникот на бродот, 
односно домашната организација на здружен труд 
чиј е бродот. 

Ако корисникот на повластицата не располага 
со потврдата во смисла на одредбата под 1 на став 
1 од оваа точка, времето поминато на работа во 
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странство го докажува на друг соодветен начин 
(по пат на исправа, со соодветна исправа на стран-
ска служба за социјално осигурување или на стран-
ски работодавач, со пријава, односно со одјава на 
престојот во странство и сл.); 

2) писмена изјава дека за последните две, три 
односно четири календарски години не ја користел 
повластицата по овој основ; 

3) потврда за поднесената пријава на живеали-
штето издадено од надлежниот орган за внатрешни 
работи. Оваа потврда не ја поднесува екипажот на 
југословенските бродови; 

4) список на предметите на домаќинството што 
ги внесува или ги прима од странство, односно што 
дополнително ќе ги внесе. 

Списокот на предметите на домаќинството ко-
рисникот на повластицата од член 28 точка 3 на 
Царинскиот закон го поднесува до царинарницата 
во два примерока, најдоцна кон барањето за осло-
бодување од плаќање на царина. Едниот примерок 
од спискот царинарницата го прилага кон деклара-
цијата, а вториот примерок го заверува и му го вра-
ќа на корисникот на повластицата, со назначување 
кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако 
корисникот на оваа повластица дополнително увезе 
предмети за своета домаќинство во пропишаниот 
рок од шест месеци, должен е до царинарницата 
да го поднесе и заверениот список на предметите 
што царинарницата му го вратила. 

Царинарницата што го заверила списокот од то-
чка 4 на став 1 од овој член ќе стави за тоа забеле-
шка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа 
ќе го завери со печатот на царинарницата. 

Денот на враќањето од странство на корисни-
кот на повластицата од член 28 точка 3 на Царин-
скиот закон царинарницата го утврдува од патната 
исправа или на друг соодветен начин. 

Секој член на семејството на корисникот на по-
властицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон, 
што ги исполнува условите во поглед на основот и 
времето на престојот во странство, може да се ко-
ристи со таа повластица за увоз на предмети за до-
маќинството до вкупната вредност пропишана со 
Одлуката за утврдување на предметите и вредностите 
на кои при увозот на стоки се применуваат царин-
ски повластици (..Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 
48/76, 63/78 и 41/79). 

Во предметите на домаќинството, што според 
член 28 точка 3 на Царинскиот закон југословенски-
те државјани можат да ги увезат, односно да ги 
внесат без плаќање на царина, спаѓаат; 

I) 1 телевизор, со припаѓачките уреди; 
,2) 1 носечки телевизор, со големина на екранот 

до 50 сш; 
3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди; 
4) 1 транзисторски радиоприемник; 
5) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 

.20 ленти; 
6) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 

плочи; 
7) 1 фотографски апарат; 
8) "1 портабл пишуБачка машина; 
9) 1 електричен или гасен ладилник; 
10) 1 клима-уред; 
II) 1 електричен гасен, комбиниран или друг 

шпорет; 
12) 1 електричен или гасеќ грејач, греалка или 

електричен радијатор; 
13) 1 правосмукалка, со припаѓачките уреди; 
14) 1 машина за перење долна облека, со припа-

ѓачките уреди; 
15) 1 машина за сушење долна облека; 
16) 1 машина за пеглање долна облека; 
17) 1 машина за миење садови; 

18) 1 апарат за мелење и мешање намирници 
- ку јнски миксер (комплет); 

19) 1 машина за шиење; 
20) мебел, постелни работи, завеси и сл.; 
21) прибор за јадење и сервиси најмногу за 

12 лица и соодветни кујнски предмети и садови; 
22) 2 тепиха; 
23) 1 клавир или друг музички инструмент; 
24) книги и списанија од домашни и странски 

автори; 
25) слики и други уметнички предмети; 
26) украсни предмети, аклучува јќи и предмети 

на фолклор; 
27) шиени текстилни и кожни стоки за лична 

"или куќна употреба; 
28) други предмети на домаќинството во коли-

чини чија вкупна' вредност не преминува 10.000 
динари. 

. Ако вкупната вредност на предметите ' не го 
преминува износот пропишан со Одлуката за утвр-
дување на предметите и вредностите на кои при 
увозот на стоки се применуваат царински повласти-
ци, царината се плаќа на износот над вредноста 
пропишана со таа одлука. 

По барањето за користење на повластената од 
член 28 точка 3 на Царинскиот закон, царинарница-
та донесува решение. 

Како непрекинат престој во странство, во сми-
сла на член 28 точка 3 на Царинскиот закон, се 
смета и бремето поминато на годишен одмор, како' 
и времето ппминато во Југославија поради работа, 
посета на семејството и сл. 

. Ако корисникот на повластицата од член 28 то-
чка 3 на Царинскиот закон бил спречен поради виша 
сила во рок од шест месеци да ги увезе предметите, 
за своето домаќинство, времето на дејствувањето 
на вишата сила не се засметува во тој рок. 

При користењето на повластицата од член 28 
точка 3 став 3 на Царинскиот закон, царинскиот ра-
ботник во патната исправа на патникот става от-
печаток на штембилот со ознаката „Р" и ознака на 
годината во која е користена таа повластица. 

Член 7 
Корисникот на повластицата од член 28 точка 

4 на Царинскиот закон, кон барањето за ослобо,ду-
вање од плаќање на царина, до царинарницата под-
несува: 

1) потврда од Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи дека во својство на работнРЈК на 
дипломатско или конзуларно претставништво 
на- Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство поминал на работа 
непрекинато на јмалку 2 години. Таа потврда го 
содржи бројот и датумот на актот со кој корисникот 
е преместен на работа во странство како и датумот 
на заминувањето на работа во странство и датумот на 
враќањето во Југославија од работа во странство; 

2) список на предметите за своето домаќинство 
што ги внесува или ги прима од странство, односно 
што дополнително ќе ги внесе. 

Списокот на предметите за своето домаќинство 
корисникот на повластената од член 28 точка 4 на 
Царинскиот закон, го поднесува до царинарницата 
во два примерока најдоцна кон-барањето за осло-
бодување од плаќање на царина. Едниот примерок 
од списокот царинарницата го прилага кон декла-
рацијата, а вториот примерок го завер.ува и му.го 
враќа на корисникот на повластицата, со назначу-
вање кои предмети и во која вредност ги увезол. 
Ако корисникот на повластицата дополнително 
увезе предмети за своето д о м а ќ и н с к и во пропиша-
ниот рок од шест месеци, должен е до царинарни-
цата да го поднесе и заверениот список на предме-
тите што царинарницата му го вратила. 
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Царинарницата што го заверила списокот од то-
чка 2 став 1 на овој член ќе стави за тоа забелеиѓка 
на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе 
го завери со печатот на царинарницата. 

Во предметите на домаќинството што според 
член 28 точка 4 на Царинскиот закон југословенски-
те државјани можат да ги увезат, односно да ги 
внесат без плаќања на царина, спаѓаат: 

1) 1 телевизор, со припаѓачките уреди; 
2) 1 носечки телевизор, со големина на екранот 

до 48 см; 
3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди; 
4) 1 транзистор радиоприемник; 
5) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 

20 ленти; 
6) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 

плочи; 
7) 1 фотографски апарат; 
8) 1 портабл пишувачка машина; 
9) 1 електричен или гасен ладилник; 
10) 1 клима-уред; 

4 11) 1 електричен, гасен, комбиниран, или друг 
шпорет; 

12) 1 електричен или гасен грејач, греалка или 
електричен радијатор; 

13) 1 правосмукалка со припаѓачките уреди; 
14) 1 машина за перење долна облека, со при-

паѓачките уреди; 
15) 1 машина за сушење долна облека; 
16) 1 машина за пеглање на долна облека; 
17) 1 машина за миење садови; 
18) 1 апарат за мелења и мешање намирници -

кујнски миксер (комплет); 
19) 1 машина за шиење; 
20) мебел, постелни работи, завеси и сл.; 
21 прибор за јадење и сервиси најмногу за 12 

лица и соодветни кујнски предмети и садови; 
22) 2 тепиха; 
23) 1 клавир или друг музички инструмент; 
24) книги и списанија од домашни и странски 

автори; 
25) слики и други уметнички предмети; 
26) украсни предмети, вклучувајќи и предмети 

на фолклор; 
' 27) шиени текстилни и кожни стоки за лична 

или куќна употреба; 
28) други предмети на домаќинството во. коли-

чини чија вкупна вредност не преминува 10.000 
динари. 

По барањето за користење на повластицата од 
член 28 точка 4 на Царинскиот закон царинарница-
та донесува решение. 

Како непрекинат престој во странство, во смис-
ла на член 28 точка 4 на Царинскиот закон, се смета 
и времето поминато на годишен одмор, како и вре-
мето поминато во Југославија поради работа, посета 
на семејството и сл. 

Ако корисникот на повластицата од член 28 
точка 4 на Царинскиот закон поради виша сила бил 
спречен во рокот од шест месеци да ги увезе пред-
метите за своето домаќинство, времето на дејству-
вањето на вишата сила не се засметува во тој рок. 

Член 8 
Повластицата од член 28 точка 5 на Царинскиот 

закон може да се користи ако пратката содржи пред-
мети за лична употреба чија вкупна вредност не го 
преминува износот пропишан со Одлуката за утвр-
дување на предметите и вредностите на кои при уво-
зот на стоки се применуваат царински повластици. 

Член 9 
Корисникот на повдастицата од член 28 точка 

в на Царинскиот закон, кон барањето за ослободу-
вање од плаќање на царина, поднесува до царинар-
ницата акт на надлежниот орган во Југославија, 

односно во странство, за наследување на предметите 
што ги внесува. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, за користење повластица на наследени употре-
бувани предмети од лична гардероба или предмети 
за лична употреба на умреното лице, како доказ 
може да се поднесе и смртовницата. 

Повластицата од член 28 точка 6 на Царинскиот 
закон не се однесува на предметите купени со нас-
ледени пари ниту на предметите купени со пари 
добиени со продажба на наследени предмети. 

Врз основа на Поднесеното барање од став 1 
на овој член, царинарницата донесува решение. 

Член 10 
Како рекламен материјал, во смисла на член 

28 точка 7 од Царинскиот закон, се сметаат: 
1) печатени или снимени објави, огласи, пла-

кати, ценовници, каталози, микрофилмови и други 
форми на трговско известување за стоките, за пре-
возот и услугите што ги дава странскиот испраќач, 
без оглед на вредноста и ' количината на тие пред-
мети; 

2) разни рекламни предмети на кои е видливо 
втисната фирмата на странскиот испраќач со кеј 
државниот орган, организацијата на здружен труд 
или друга организација одржува деловни врски. 
Како рекламни предмети во наведената смисла не 
се сметаат цигарите, жестоките алкохолни пијави-
ци, парфемите и друг потрошен материјал, без ог-
лед на вредноста и пакувањето. 

Во текот на една календарска година еден при-
мач може да прими од ист испраќач од странство 
рекламни предмети, и тоа: 

1) во количество до 5.000 парчиња чија вред-
ност по парче изнесува до 20 динари; 

2) во количество до 2.500 парчиња чија вред-
ност по парче изнесува над 20 до 50 динари; 

3) во количество до С00 парчиња чија вредност 
пс? парче изнесува над 50 до 120 динари; 

4) во количество до 200 парчиња чија вредност 
по парче изнесува над 120 динари до најмногу 200 
динари. 

Предметите што можат да се употребат исклу-
чиво во рекламни цели, еден примач може да ги 
прими во неограничени количества. 

Календарите (џебни, за на маса и ѕидни) се 
сметаат.како печатени предмети од точка 1 став 1 
на овој член ако содржат трговски известувања 
што се однесуваат на стоките, превозот или услугите 
на странскиот испраќач, а како рекламни предмети 
од точка 2 став 1 на овој член предметите врз кои 
видливо е втисната фирмата на странскиот испра-
ќач. 

Како ист испраќач,, од странство, во смисла на 
став 2 од овој член, се смета странската фирма со 
своите погони или филијали во една земја. 

Рекламниот материјал од член 28 точка 7 на 
Царинскиот закон може да се увезува само преку 
царинарницата надлежна за подрачјето на кое се 
наоѓа' седиштето на основната организација на 
здружен труд — примачот. Кон барањето за корис-
тење на повластица, корисникот на повластицата и 
дава на царинарницата изјава дека рекламниот ма-
теријал му се праќа бесплатно, дека во текот на 
таа календарска година не примил рекламен мате-
ријал, односно дека примил во количества помали од 
предвидените во став 2 на овој член од странската 
фирма и дека примениот рекламен материјал ќе 
биде разделен бесплатно во рекламни цели. 

Како мостри во смисла на член 28 точка 7 на 
Царинскиот закон, се сметаат предметите од мала 
вредност и во незначителни количества — според 
видот на стоките што ги претставуваат и целта за 
која се наменети, како и моделите на предметите чие 
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производство се предвидува, а се праќаат заради 
прибавување на порачки, односно понуди на сто-
ки или склучување договори. Мострите не можат 
да се продаваат ниту да се употребуваат во други 
цели, освен за, потребите на прикажување, испиту-
вање и сл. Кон барањето за ослободување од пла-
ќање на царина корисникот на повластицата и дава 
на царинарницата изјава дека мострите му се пра-
ќаат бесплатно и дека ќе бидат употребени исклу-
чиво во целите за кои се увезени. 

За рекламниот материјал и мострите, цари-
нарницата донесува решение за ослободување од 
плаќање на царина во вид на забелешка на изја-
вата на примачот. Царинарницата ќе постапи така 
и при увозот на печатен рекламен материјал од точ-
ка 1 став 1 на овој член, без оглед на неговото 
количество и вредноста. 

Увезените мостри царинарницата е должна да 
ги стори неупотребливи за трговски цели (со 
ставање жигови, со дупчење или на друг начин), 
но притоа да не се уништи нивната функционална 
вредност и употребливост за целите за кои се уве-
зени 

Член 11 
Како стоки што се увезуваат заради вообичаена 

распределба и потрошувачка на саеми, односно из-
ложби, вр смисла.на чл.ен 28 точка 8 на Царинскиот 
закон, се сметаат: 

1) мострите на странските стоки изложени на 
саеми или изложби, што се увезени како мо-стри 
или се подготвени на саем или изложба од увезеш! 
стоки, под услов: 

а) да се делат бесплатно; 
б) да се од незначителна вредност во однос на 

цената по единица на мерка на ист вид стоки; 
в) да се спакувани или подготвени за, вооби-

чаена распределба и потрошувачка во количество 
што очигледно е помало од стандардното пакување 

,за продажба на мало; 
2) рекламниот материјал во вкупна вредност од 

4.000 динари, под услов поединрчната вредност на 
предметите да не преминува 100 динари; 

3) стоките што се увезуваат од странство, однос-
но се купуваат од консигнационен склад во зем-
јата заради потрошувачка на приредбите што ги 
организираат излагачите за време на траењето на 
саемот односно изложбата, и тоа: цигарите и другите 

,тутунски преработки во количество чија вредност е 
до 800 динари, до 4 литра жестоки алкохолни пија-
лаци, или други стоки, освен козметички препарати, 
парфеми и колонска вода во вредност до 500 динари 
— по еден излагачки картон. 

На име на еден претставник на странска фирма-
странски државјанин со живеалиште во странство, 
можат да се ослободат од плаќање на царина сто-
ки по основ на повластицата од член 28 точка 8 на 
Царинскиот закон за еден излагачки картон, со тоа 
што една странска фирма може да ја оствари таа 
повластица најмногу за пет излагачки картони. 

Правото на ослобод,ување од плаќање на царина 
според член 28 точка 8 на Царинскиот закон, може 
да се оствари само во текот на првата половина на 
траењето на саемот, односно изложбата. 

Заради користење на повластицата од член 28 
точка 8 на Царинскиот закон излагачот поднесува 
до царинарницата барање во два примерока. Во 
барањето се назначува фирмата на излагачот, име-
то на лицето на кое гласи излагачкиот картон, 
видот, количеството и вредноста на стоките што со 
увезуваат, односно примаат од стрјанство заради 
потрошувачка на саемот, односно изложбата. Реше-
нието за ослободување од плаќање на царина, ца-
ринарницата го донесува во вид на забелешка на 
обата примерока на барањето, од кои едниот приме-

рок го задржува, а вториот му го враќа на изла-
гачот. 

По исклучок од став 4 на оваа точка, ако сто-
ките се купуваат од консигнационен склад, бара-
њето за ослободување од плаќање на царина се 
поднесува до царинарницата во три примерока. Ре-
шението за ослободување од плаќање' на царина, 
царинарницата го донесува во вид на забелешка на 
сите три примерока од барањето, од кои едниот 
примерок го задржува, а другите два примерока му 
ги враќа на излагачот, кој врз основа на нив 

купува стоки од консигнационо^ складиште. Др-
жателот на консигнациониот склад задржува 
еден примерок и го прилага кон декларацијата за 
конечно царинење на стоките продадени од кон-
сигнациониот склад. 

Ако стоките се упатуваат на саем надвор од 
местото каде што се наоѓа консигнациониот склад 
решение за ослободување од плаќање на царина 
донесува царинарницата надлежна спрема местото 
на одржувањето на саемот; 

4) прехранбените производи и алкохолни пија-
лаци што се добиваат бесплатно во количества што 
се неопходни за оценување заради доделување на 
награди на меѓународни саеми: 

5) стоките наменети само заради прикажување, 
односно демонстрирање на машини или апарати на 
странските излагачи на саемот, односно изложбата, 

^ кои ќе се потрошат или уништат во текот на при-
кажувањето. односно демонстрирањето; 

6) предметите што служат за изградба, прис-
пособување и декорирање на привремени штандови 
на странски излагачи (на пример: бои, лакови, та-
пети, таписони и сл.) и се трошат при употребата; 

7) каталозите, проспектите, ценоввиците, огла-
сите. календарите (со илустрации или без нив) и 
фотографиите, ако е очигледно дека се наменети за 
користење како пропаганден материјал за странски-
те стоки изложени на саемот, односно изложбата, 
под услов да се делат бесплатно; 

8) формуларите и друг печатен ,материјал пот-
ребни за администрација на излагачот за време на 
одржувањето на саемот, односно изложбата 

Член 12 
Заради користење на повластицата од член 28 

точка 9 на Царинскиот закон, корисникот на пов-
ластената е должен да поднесе до царинарницата 
исправа издадена од надлежниот југословенски или 
странски орган или организацијата дека одликува-
њето, медалот, споменицата, спортскиот и друг тро-
феј, односно сличен предмет ги добил во странство 
на натпреварување, на изложба или на слична при-
редба. 

Како сличен предмет, во смисла на став 1 од 
овој член, не се сметаат предметите добиени како 
награди, а кои не се изработени специјално за до-
делување на односното натпреварување, изложба 
или приредба. 

Член 13 
Заради. користење на повластицата од член 28 

точка 10 на Царинскиот закон, корисникот на пов-
ласткцата П поднесува на царинарницата писмена 
изјава дека предметите што ги внесува се негови 
сопствени дела. Во изјавата тие предмети мораат 
точно да се означат. 

Член 14 
Заради користење на повластицата од член 28 

точка И на Царинскиот закон, КОРИСНИКОТ на пов-
ластицата, кон барањето за ослободување од пла-
ќ а л е на царина, Ѓ1 поднесува на царинарницата пот-
врда од надлежната здравствена установа дека 
ортопедското или друго помагало му е потребно како 
замена за недостатокот односно оштетениот телесен 
орган. 
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Член 15 
Заради користење на повластицата од член 28 

точка 12 на Царинскиот закон, корисникот на пов-
ластицата, кон барањето за ослободување од пла-
ќање на царина, и поднесува на царинарницата пот-
врда од надлежната здравствена комисија за завр-
шената рехабилитација и дека е оспособен за вршење 
на определена дејност и потврда од соодветното оп-
што здружение дека увезената опрема не се произ-
ведува во Југославија. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на 
овој член, царинарницата донесува решение за 
ослободување од плаќање на царина. 

Член 16 
Како резервоари што се фабрички вградени во 

моторни возила, во смисла на член 28 точка 13 на 
Царинскиот закон, се. сметаат резервоарите што по 
конструкцијата им одговараат на видот и типот на 
определеното моторно возило. 

Член 17 
Повластицата од член 28 точка 14 на Царинскиот 

закон се користи согласно со одредбите од соодвет-
ните меѓудржавни договори за малограничниот и 
двосопственичкиот промет. 

, Член 18 
Заради користење на повластицата од член 28 

точка 15 на Царинскиот закон, корисникот кон ба-
рањето дава изјава за организирањето на меѓуна-
родно натпреварување и поднесува изјава или ф а к -
тура на странскиот испраќач дека медалите или 
плакетите ги праќа бесплатно. Врз основа на под-
несеното барање, царинарницата донесува решение 
за ослободување од плаќање на царина. 

Член 19 
Југословенскиот државјанин е должен, заради 

користење на повластицата од член 29 став 1 точка 
1 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободу-
вање од плаќање царина да ЈЛ поднесе на царинар-
ницата: 

1) потврда од дипломатското или конзуларното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство дека во стран-
ство престојувал постојано најмалку 10 години. 

Ако корисникот на повластицата не располага 
со наведената потврда, времето поминато во стран-
ство се докажува на друг соодветен начин (со патна 
исправа, со соодветна исправа од служба за соци-
јално осигурување, со пријава односно одјава на 
престојот во странство и сл.); 

2) список за предметите на домаќинството што 
ги внесува односно увезува, со назначување на ви-
дот и количеството на предметите; 

3) список на предметите на неопходниот сто-
пански инвентар. 

Како постојан престој во странство, во смисла 
на член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, се 
смета и времето поминато во Југославија заради 
користење на годишен одмор, поради работа, посета 
на семејството и сл. 

Денот на доселувањето од странство се утврду-
ва од патната исправа на корисникот или на друг 
соодветен начин. 

Странскиот државјанин е должен, заради корис-
тење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на 
Царинскиот закон, кон барањето за ослободување 
од плаќање на царина да и поднесе на царинарни-
цата : 

1) потврда од надлежниот орган за внатрешни 
работи за приемот на југословенско државјанство, 
односно дека му е даден азил, или одобрение за 
постојано населување во Југославија; 

2) список на предметите на домаќинството што 
ги внесува односно увезува, со назначување на ви-
дот и количеството на предметите; 

3) список на предметите на неопходниот стопан-
ски инвентар. -

Како ден на доселувањето на странски држав-
. јанин, во смисла на член 29 став 1 точка 1 од Царин-
скиот закон, се смета денот на приемот на јутослот 
венско државјанство односно денот на добивањето 
на азил, или одобрение за постојано населување во 
Југославија. 

Ако корисникот на повластицата од член 29 став 
1 точка 1 ед Царинскиот закон увезува моторно во-
зило, должен е да поднесе потврда од надлежниот 
орган за внатрешни работи дека од Југославија се 
иселил пред 6 април 1941 година. 

Списокот на предметите на домаќинството од-
носно на предметите на неопходниот стопански ин-
вентар корисникот на повластицата од член 29 став 
1 точка 1 на Царинскиот закон и го поднесува на 
царинарницата ЕК) два примерока, најдоцна кон 
барањето за ослободување од плаќање на царина. 
Едниот примерок од списокот царинарницата го 
прилага кон декларацијата, а другиот заверен при-
мерок му се враќа на корисникот на повластицата. 
со назначување кои предмети ги увезол. Ако ко-
рисникот на оваа повластица дополнително увезе 
предмети за своете домаќинство во пропишаниот рок 
од една година, на царинарницата и го поднесува 
заверениот список на предметите што царинарница-
та му го вратила. 

Царинарницата што го заверила списокот на 
предметите на домаќинството односно на неопход-
ниот стопански инвентар ќе стави за тоа забелешка 
на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе 
го завери со печатот на царинарницата. 

АКО корисникот на повластицата од член 29 став 
1 точка 1 на Царинскиот закон внесува или увезува 
предмети на неопходниот стопански инвентар, под-
несува и потврда од надлежниот општински орган 
дека му е одобрено занимавањето со определена 
дејност за чие вршење ги увезува предметите на 
стопанскиот инвентар. Ако дозвола за вршење на 
определена дејност не може да се добие пред из-
вршениот увоз на стопанскиот инвентар, корисникот 
на повластицата ќе поднесе потврда од надлежниот 
ОПШТИНСКИ орган дека според важечките прописи ги 
исполнува условите за занимавање со определена 
дејност за чие вршење ги увезува предметите на сто-
панскиот инвентар, а во рок од три месеци од денот 
на извршениот увоз е должен да поднесе потврда 
за одобрување на занимавањето со односната дејност. 

Врз постопката за остварување на правото од 
член 29 став 1 точка 1 и став 4 на Царинскиот закон, 
сообразно се применуваат одредбите од овој член и 
од член 29 на овој правилник. 

Член 20 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 2 на Царинскиот закон, корисникот кон 
писменото барање за ослободување од плаќање на 
царина и поднесува на царинарницата: 

1) писмо или фактура на странскиот испраќач 
од која се гледа дека стоките се праќаат беспла-
тно; 

2) изјава на корисникот на повластицата дека 
стоките се увезуваат за научни, здравствени, кул-
турни, просветни или социјални цели, односно за 
стручно оспособување на привремено невработени 
работници. 

Брз основа на поднесените докази од став 1 
на овој член, царинарницата донесува решение за 
ослободување од плаќање на царина. 

Член 21 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 3 на Царинскиот закон, увозникот 
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односно корисникот на повластицата, кон писменото 
барање за ослободување од плаќање на царина, и 
донесува на царинарницата: 

1) потврда од органот надлежен за наука дека 
организацијата во лија корист се врши увозот е 
регистрирана како научна установа, или потврда 
од органот надлежен за просвета односно култура 
дека организацијата во чија корист се врши уво-
зот се занимава со научна, наставна односно кул-
турна дејност; 

2) потврда од соодветно општо здружение де-
ка машините, апаратите, уредите и инструментите 
од одделите XVI, XVII и XVIII на Царинската та-
рифа, и нивните делови што се увезуваат, не се 
произведуваат во Југославија; 

3) примерок на пријавата за склучениот дого-
вор или друг доказ од кој може да се утврди дека 
увозот се врши за корисникот на повластицата; 

4) изјава дека машините, апаратите, уредите и 
инструментите од одделите XVI, XVII и XVIII на 
Царинската тарифа и нивните делови ќе се корис-
тат за научноистражувачка работа, за настава од-
носно за културна дејност. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на 
овој член царинарницата донесува решение за ос-
лободување од плаќање царина. 

Член 22 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 4 на Царинскиот закон, Југословен-
скиот црвен крст, кон барањето за ослободување 
од плаќање на царина, и поднесува на царинарни-
цата изјава дека увезените стоки ќе се користат ис-
клучиво за непосредно извршување на хуманитар-
ни задачи. Врз основа на поднесеното барање, ца-
ринарницата донесува решение за ослободување 

од плаќање на царина. 

Член 23 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 5 на Царинскиот закон, корисникот 
на повластицата, кон барањето за ослободување од 
плаќање на царина, и поднесува на царинарницата 
потврда од органот надлежен за култура дека умет-
ничките предмети и збирки и предметите за збир-
ки што се увезуваат се наменети за определен му-
зеј или уметничка галерија, односно дека репро-
дуцираниот архивски материјал му е наменет на 
архивот. Врз основа на поднесеното барање, цари-
нарницата донесува решение за ослободување од 
плаќање на царинр 

Член 24 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 6 на Царинскиот закон, корисникот 
на повластицата, кон барањето за ослободување од 
плаќање на царина, и поднесува на царинарницата 
потврда од соодветната школа за тоа дека корис-
никот на повластицата е нејзин ученик односно 
студент и дека предметите што ги увезува му се 
потребни како.учила . Врз основа на поднесеното 
барање, царинарницата донесува решение за осло-
бодување од плаќање на царина. 

Член 25 
Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја 

прва на Царинскиот закон се применува врз пред-
метите кои заради замена на дотраен или уништен 
дел се вградуваат во патничко моторно возило до-
дека тоа се наоѓа во странство, ако нивната вкупна 
вредност не го приеминува износот пропишан со Од-
луката за утврдување на предметите и вредностите 
на кои при увозот на стоки се применуваат царин-
ски повластици. 

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 али ' 
неја втора на Царинскиот закон се применува врз 
предметите што заради замена на дотреан или уни-
штен дел се вградуваат во патничко моторно вози-
ло во јавниот сообраќај додека возилото се наоѓа 
во странство, ако нивната вкупна вредност не го ' 
преминува износот пропишан со Одлуката за утвр-
дување на предметите и вредностите на кои при 
увозот се применуваат царински повластици. 

Замената на дотраен или уништен дел, во смис-
ла на ст. 1 и 2 од овој член, корисникот и ја при-
јавува на царинарницата усно. 

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја 
трета на Царинскиот закон се однесува на бродо-
вите во јавниот меѓународен сообраќај и додека 
пловат во внатрешните води. 

Заради користење на повластицата од член 29 
став 1 точка 7 алинеја четврта на Царинскиот за-
кон, корисникот поднесува барање и соодветна до-
кументација врз основа на кои царинарницата до-
несува решение во вид на забелешка на барањето. 

Количеството на потрошниот и погонскиот ма-
теријал за работа и за безбедност на пловидбата за 
која може да се користи повластицата од член 29 
став 1 точка 7-алинеја четврта на Царинскиот за-
кон се утврдува зависно од траењето на пловид-
бата во сообраќај со странство. 

Заради користење на повластицата од член 29 
став 1 точка 7 алинеја трета и петта на Царинскиот 
закон, корисникот и поднесува на цар-инарницата 
барање и соодветна документација дека определе-
ните предмети ги купил и ги вградил, односно дека 
ќе ги вгради во превозното средство заради замена 
на дотраен или уништен дел. Врз основа на подне- , 
сеното барање и приложената документација, ца-
ринарницата донесува решение за ослободување од 
плаќање на царина. 

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 на 
Царинскиот закон се поднесува и на вредноста на 
поправката односно замената на дотраените или 
уништените делови. 

Член 26 
Заради користење на повластената од член 29 

став 1 точка 8 на Царинскиот закон,, корисникот 
и поднесува на царинарницата: 

1) потврда од надлежниот општински орган за 
тоа каква материјална штета претрпел поради еле-
ментарна несреќа; 

2) писмо или фактура од странскиот испраќач 
дека предметите се испратени бесплатно, односно 
потврда од надлежната служба на општественото 
книговодство дека предметите се набавуваат од 
средства добиени од странство како парична помош 
за отстранување на последици од елементарна не-
среќа. 

Врз основа на поднесеното барање и прило-
жените исправи од став 1 на овој член, царинарни-
цата донесува решение за ослободување од пла-
ќање царина. 

Член 27 
Заради користење на повластената од член 29 

став 1 точка 9 на Царинскиот закон, корисникот 
што увезува производи за здравство и поднесува на 
царинарницата потврда од надлежниот орган за 
здравство со кое се докажува дека специфичната \ 
опрема, уреди и инструменти за здравство, како и 
резервните делови и потрошниот материјал за ко-
ристење на таа опрема, се увезуваат за потребите 
на организациите на здружен труд во областа на 
здравството, односно за лична употреба на граѓа-
ните. 

Заради користење на повластицата од член 29 
став 1 точка 9 на Царинскиот закон, Сојузот на 
слепите на Југославија, и Сојузот на здруженијата 
на дистрофичарите на Југославија кон барањето за 
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ослободување од плаќање на царина, поднесуваат 
изјава дека производите за кои се бара ослободува-
ње од плаќање на царина се увезуваат за потре-
бите на слепите лица односно за. потребите на лица 
заболени од мускулни и неуромускулни болести. 

Врз увозната царинска декларација, царинар-
ницата става забелешка за бројот и датумот на 
решението на Сојузниот извршен совет врз основа 
на кое се остварува правото на ослободување од 
плаќање на царина. 

Член 28 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 10 на Царинскиот закон, корисникот 
на повластената кон барањето за ослободување од 
плаќање на царина и поднесува на царинарницата 
потврда од надлежниот републички орган за внат-
решни работа со која се докажува дека специфич-
ната опрема и делови на таа опрема се увезуваат 
за потребите на противпожарните организации. 

Врз увозната царинска декларација, царинар-
ницата става забелешка за бројот и дату.мот на ре-
шението на Сојузниот извршен совет врз основа на 
кое се остварува правото на ослободување од пла-
ќање на царина. V 

Член 29 
Повластицата од член 30 на Царинскиот закон 

може да се користи за предметите на стопанскиот 
инвентар што служат за вршење на услужни, зана-
етчиски и земјоделски дејности засновани врз ли-
чен труд, што ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет, опфатени во главите 82 до 87 на Царинската 
тарифа, освен за предметите предвидени со Одлу-
ката за утврдување на предметите и вредностите на 
плаќање на царина, и поднесув-а на царинарницата: 
повластици. 

Кор-исникот на повластицата од член 30 на Ца-
ринскиот закон, кон барањето за ослободување од 
плаќање на царина, и поднесува на царинарницата: 

1) потврда"""дека на работа во странство поми-
нал непрекинато најмалку 2 години или 24 месеци 
во три последователни години, односно непреки-
нато најмалку четири години. Потврдата може да ја 
издаде дипломатското или конзуларното претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во. странство, општинскиот завод за вра-
ботување преку кој работникот е упатен на работа во 
странство ако за тоа води евиденција или домашната 
организација на здружен труд што го упатила ра-
ботникот на работа во странство. 

Ако корисникот на повластената не располага 
со потврда во смисла на став 1 од оваа точка, вре-
мето поминато на работа во странство се докажува 
на друг соодветен начин (со патна испрана, со соод-
ветна исправа од странска служба за социјално 
осигурување или од странски работодавец, со при-
јава односно одјава на престојот во странство и 
сл.); 

2) писмена изјава дека за последните две, три 
односно четири календарски години не користел 
повластица по овој ОСНОЕ; 

3) потврда за поднесената пријава на живеали-
штето издадена од надлежниот орган за внатрешни 
работи; 

4) потврда од надлежниот општински орган де-
ка му е одобрено занимавањето со определена деј-
ност за чие вршење ги увезува предметите на сто-
панскиот инвентар Ако дозвола за вршење на оп-
ределена дејност не може да се добие пред извр-
шениот увоз на стопанскиот инвентар, корисникот 
на повластицата ќе поднесе потврда од надлеж-
ниот општински орган дека според важечките про-
писи ги исполнува условите за занимавање со оп-
ределена дејност за чие вршење ги увезува пред-

метите на стопанскиот инвентар, а во рок од три 
месеци од денот на извршниот увоз е должен да 
поднесе потврда за одобрување на занимавањето 
со односната дејност; 

5) список на предметите на стопанскиот инвен-
тар што ги внесува или прима од странство однос-
но што дополнително ќе ги внесе. 

Списокот на предметите на стопанскиот инвен-
тар корисникот на повластената од член 30 на Ца-
ринскиот закон и го поднесува на царинарницата 
во два примерока, најдоцна кон барањето за осло-
бодување од плаќање на царина. Едниот примерок 
на списокот царинарницата го прилага кон декла-
рацијата, а другиот примерок го заверува и му го 
враќа на корисникот на повластената, со назначу-
вање кои предмети и во која вредност ги увезол. 
Ако корисникот на оваа повластица дополнително 
увезе предмети на стопанскиот инвентар до пропи-
шаниот рок од една година, должен е на царинар-
ницата да и го поднесе и заверениот список на 
предметите што царинарницата му го вратила. 

Царинарницата што го заверила списокот на 
предметите на стопанскиот инвентар ќе стави за 
тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи 
датумот и тоа ќе го завери со печат на царинарни-
цата. 

Денот на враќањето од странство на корисни-
кот на повластената од член 30 на Царинскиот за-
кон царинарницата го утврдува од патната исправа 
или на друг соодветен начин. 

Ако вкупната вредност на предметите на сто-
панскиот инвентар го преминува износот пропишан 
со Одлуката за утврдување на пред,метите и вред-
ностите на кои при увозот на стоки се применувааг 
царински повластици, царината се плаќа на изно-
сот над вредноста пропишана со таа одлука, 

Врз увозната царинска декларација, царинар-
ницата става забелешка за бројот и датумот на 
решението на Сојузниот извршен совет врз основа 
на кое се утврдени дејностите од член 30 ст. 1 и 2 
на Царинскиот закон. 

По барањето за користење на повластицата од 
член 30 на Царинскиот закон царинарницата доне-
сува решение. 

Како непрекинат престој во странство, во смисла 
на член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон, се смета 
и времето поминато на годишен одмор, како и време-
то поминато во Југославија поради работа, посета на 
семејството и сл. 

Ако корисникот на повластената од член'30 на 
Црпискиог закон бил спречен поради виша сила во 
рокот од 6 месеци да ги увезе предметите на сто-
панскиот инвентар, времето на дејствувањето на 
вишата сила не се засметува во тој рок. 

Член 30 
Правилникот за утврдување на видот, количес-

твото и вредноста на предметите што се ослободени 
од плаќање на царина и за постапката за оствару-
вање на правото на ослободување од плаќање на 
царина (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 25/78 
и 37/78) престанува да важи на 31 август 1979 го-
дина. 

Член 31 
Овој правилник се применува од 1 септември 

1979 година. 
Член 32 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Број 3-6774/1 
6 август 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 
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4 Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 
и 36/79), сојузниот секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВ-
НИЦИ И ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ 

СРЕДСТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 х 

Во Правилникот за слободните царински про-
давници и за снабдувањето на превозните средства 
во меѓународниот сообраќај (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76) во член 2 став 3 се менува и гласи: 

„ А К О ВО транзитната хала покрај слободната 
царинска продавница се наоѓаат и посебни просто-
рии за сместување на стоки наменети за продажба 
во слободната царинска продавница, тие простории, 
во поглед на царинскиот надзор и постапката со сто-
ки, се сметаат како составен дел на слободната ца-
ринска продавница." 

Став 4 се брише. 

Член 2 
Во член 7 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Евиденцијата од ст. 3 и 4 на овој член може да 

се приспособи и води по системот на електронска об-
работка на податоци (магнетна картичка, диск, лента 
и сл.), ако тоа го одобри надлежната царинарница." 

Член 3 
Во член 9 во став 1 зборот: „задолжителна" се 

Заменува со зборот: „извршена". 

Член 4 
Во член 11 став 1 зборот: „прирачен" се заменува 

со зборот: „централен". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Со стоките од централниот магацин на едно воз-

духопловно пристаниште, можат да се снабдуваат и 
воздухопловите на другите воздухопловни приста-
ништа/1 

Член 5 
Во член 13 став 4 се брише. 

Член 6 
Во член 16 зборот: „прирачен", при соодветно 

членување се заменува со зборот: „централен" при 
соодветно членување. 

Член 7 
Во член 17 зборот: „прирачен" се заменува со 

зборот: „централен". 

Член 8 
Во член 18 зборот: „прирачен" се заменува со 

зборот: „централен". 

Член 9 
Во член 19 зборот: „прирачниот" се заменува со 

зборот: „централниот". 

Член 10 ' 
Во член 25 став 4 зборот: „прирачен" при соод-

ветно членување се заменува со зборот: „централен" 
со соодветно членување. ^ — 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Во централниот магацин можат да се сместат и 

домашни стоки заради снабдување на бродовите, со 
тоа што за таквите стоки да се води посебна евиден-
ција". 

Член 11 
Во член 26 во став 1 бројот: „27" се заменува со 

бројот: „29". 

Член 12 
Член 27 се менува и гласи: 
„Продажбата на домашни стоки заради снабду-

вање на домашните и странските бродови што сооб-
раќаат со странство и на странски јахти, едрилици и 
други пловни објекти, се врши во согласност со по-
себните прописи, без ограничување на количината. 

Упатувањето на домашни стоки од централниот 
магацин заради снабдување на бродови, јахти, ед-
рилица! и други пловни објекти, се врши врз основа 
на фактура, односно издатница заверена од страна 
на царинарницата. 

При продажбата на домашни стоки заради снаб-
дување на бродови, јахти, едрилици или други 
пловни објекти, во се се постапува како ка ј извозот 
на стоки, ако орна низ аци јата на здружен труд ре-
гистрирана за снабдување на превозните средства во 
меѓународниот сообраќај поднесе извозна царинска 
декларација. 

Декларацијата се поднесува најдоцна до 15-ти 
во месецот за стоките продадени во претходниот ме-
сец или во друг рок што ќе го определи царинарни-
цата. Кон декларацијата се поднесуваат соодветни 
примероци на заверените фактури, односно издатни-
ци". 

Член 13 
Член 28 се менува и гласи: 

„Снабдувањето на домашните и странските бро-
дови што сообраќат со странство и на странските 
јахти, едри лици и други пловни објекти со гориво и 
мазиво, се врши под царински надзор. 

Царинскиот надзор се спроведува врз основа на 
фактура, односно издатница на организацијата на 
здружен труд која врши снабдување. Царинарни-
цата ги заверува фактурата, односно издатницат^, 
по правило, по извршеното снабдување. Зависно од 
условите на снабдувањето, царинарницата може да 
определи и други мерки на царински надзор. 

Организацијата на здружен труд, регистрирана 
за снабдување на превозни средства во меѓународ-
ниот сообраќај, е должна да води посебна евиден-
ција за сместеното и продаденото гориво, односно 
мазиво. 

Во оправдани случаи (виша сила, недостиг на 
гориво, односно мазиво за време на пловидбата, за-
држување во бродоградилиште и др.) надлежната 
царинарница може да одобри на брод, јахта, едри-
лица или друг пловен објект, што останал без гориво, 
односно мазиво од друг брод, јахта, едрилица или 
пловен објект да се пренесат помали количини, на 
гориво или мазиво, потребни за пловидба до првата 
лука, односно пристаниште во кое може да се из-
врши редовно снабдување. 

Член 14 
Над член 29 се додава назив на одделот кој 

гласи: 

„Посебни одредби за снабдување на бродови 
на море" 

Член 15 
Член 29 се менува и гласи: 
„Домашните и странските бродови што сообра-

ќаат на редовните и „чартер" линии во меѓународ-
ниот поморски сообраќај, можат да се снабдуваат 
^о животни намирници, цигари, пијалаци, технички 

\ 
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стоки и други производи наменети на бродот, еки-
пажот, патниците во количините што се потребни 
за пополнување на бродските залихи. 

До составувањето на заминувачкиот манифест, 
стоките од став 1 на овој член се ставаат под ца-
рински надзор, во смисла на член 122 став 5 на Ца-
ринскиот закон. 

Натоварување^ на стоките во брод заради пре-
воз на стоките во меѓународниот сообраќај не се 
смета како снабдување во смисла на член 25 од 
овој правилник. Податоците за цигарите, жестоки-
те алкохолни пијалаци и другите производи што 
се сметаат како монополски, што се превезуаат со 
бродот, мораат, во смисла на член 296 на Царин-
скиот закон, да се запишат во заминувачкиот ма-
нифест и во книгата на генералниот товар. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, домашните бродови што сообраќаат на редов-
ните линии во меѓународниот сообраќај на Јадран-
ското море, можат да се снабдуваат со цигари или 
други тутунски преработки и жестоки алкохолни 
пијалаци само во количините што- се неопходни и 
зависни од бројот на членовите на екипажот, од-
носно патниците и должината на патувањето. 

По член на екипажот и по качен патник бро-
дот од став 4 на овој член може да се снабди со 
цигари најмногу до 200 парчиња или со други ту-
тунски преработки во соодветни количини и со 
жесток,и алкохолни пијалаци до половина литар. 

Ако бродот од став 4 на овој член се задржу-
ва надвор од царинското подрачје на Југославија 
подолго од 24 часа, покрај количините од став 5 
на овој член, бродот може да се снабде уште и со 
цигари и до 40 парчиња или со други тутунски пре-
работки во соодветна количина и со жестоки ал-
кохолни пијалаци до -половина литар, по член на 
екипажот или по качен патник — за секој ден на 
задржување надвор од царинското подрачје на Ју -
гославија. 

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

Член 16 
Член 30 се менува и гласи: 
„Странските јахти, едри лици и други пловни 

објекти од член 25 на овој правилник, што впло-
вуваат во крајбрежното море на Југославија и во 
реките отворени за меѓународен сообраќај, можат 
во првата лука еднаш да се снабдат со цигари до 
200 парчиња или со други тутунски преработки во 
соодветна количина и со жестоки алкохолни пија-
лаци до половина литар, по член на екипажот и 
по качен патник, а за секој ден на задржување во 
царинското подрачје на Југославија - уште со ци-
гари до 40 парчиња или со други тутунски прера-
ботки во соодветна количина и до половина литар 
жестоки алкохолни пијалаци, по член на екипа-
жот и по качен патник. Дневното снабдување со ци-
гари или со други тутунски преработки и со жес-
токи алкохолни пијалаци може да се врши и од-
напред но најмногу за 21 ден. 

Странските јахти, едри лици и други пловни 
објекти можат во луката од која ја напуштаат Ју-
гославија еднаш да се снабдат со цигари до 400 
парчиња или со други тутунски преработки во соо-
дветна количина и до еден литар жестоки алко-
холни пијалаци по член на екипажот и по качен 
патник. 

Снабдувањето со другите производи од член 
25 на овој правилник не е ограничено. 

За извршеното снабдување царинарницата ста-
ва забелешка на одобрувањето за пловидбата. 

Член 17 
По член 30 се додаваат назив на одделот и четири 

нова члена кои гласат: 
„Посебни одредби за снабдувањето на бродо-

вите на реките отворени за меѓународен сообраќај. 

Член ЗОа 
Домашните и странските патнички бродови што 

сообраќаат на редовните и „чартер" линии во меѓу-
народниот речен сообраќај, можат да се снабдува-
ат со животни намирници, цигари, пијалаци, тех-
нички стоки и други производи наменети на бро-
дот, екипажот и патниците во количините што се 
потребни за пополнување на бродските залихи. % 

Податоците за цигарите, другите тутунски пре-
работки и л^естоките алкохолни пијалаци со кои 
е извршено снабдувањето на бродот, се запишу-
ваат во книгата на провијант^ 

Домашните и странските патнички бродови 
што сообраќаат во малограничниот сообраќај, кои 
во странство не се задржуваат подолго од 24 часа, 
не можат да се снабдуваат со цигари и жестоки 
алкохолни пијалаци. 

Залихите на стоките што ги надминуваат пот-
ребите на потрошувачката на бродот до идното при-
станиште во кое пристанува бродот, односно до 
излегувањето на бродот од царинското подрачје на 
Југославија, мораат да се сместат во просториите 
или просторите на бродот на кои царинарницата 
става царински обележја. 

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

Како снабдување на домашен патнички брод 
се смета купувањето и сместувањето на стоките од 
став 1 на овој член во брод заради продажба на 
патниците и членовите на екипажот за време на 
пловидбата на бродот надвор од царинското под-
рачје на Југославија. 

Член 306 
Домашните и странските товарни бродови што 

сообраќаат во меѓународниот речен сообраќај, мо-
жат да се снабдуваат со животни намирници и со 
други производи наменети на бродот и на екипа-
жот во количините што се потребни за пополну-
вање на бродските залихи. 

Бродовите од став 1 на овој член, можат да се 
снабдуваат со цигари или други тутунски преработ-
ки и со жестоки алкохолни пијалаци само во ко-
личините што се неопходни и зависно од бројот 
на членовите на екипажот и од должината на па-
тувањето. Бродот може да се снабдува по член 
на екипажот со цигари до 200 парчиња или со 
други тутунски преработки во соодветна количина 
и со жестоки алкохолни пијалаци до половина ли-
тар — за секој ден на задржување во царинското 
подрачје на Југославија. 

Во пристниаштето од кое ја напуштаат Југос-
лавија, бродовите можат да се снабдуваат со цига-
ри или други тутунски преработки и со жестоки 
алкохолни пијалаци во количините што се потреб-
ни за пополнување на бродските залихи. 

Податоците за цигарите или другите тутунски 
преработки и жестоки алкохолни пијалаци, со кои 
е извршено снабдувањето на бродот, се запишува-
ат во книгата на провијант^ 

Залихите на стоките што ги надминуваат пот-
ребите на потрошувачката на бродот до идното при-
станиште во кое бродот пристанува, односно до из-
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легувањето на бродот од царинското подрачје на 
Југославија, мораат да се сместат во просториите 
на бродот на кои царинарницата става царински 
обележја. 

Член ЗОв 
За време на задржувањето во пристаниште за -

ради натоварување, односно истоварување на сто-
ки или во бродоградилиште заради ремонт на бро-
дот и др., царинарницата може да одобри од ци-
гарите или другите тутунски преработки и од жес -
токите алкохолни пијалаци од член ЗОа став 4 и 
член 306 став 5 да се изземе од царински надзор, 
количината која им е потребна на членовите на 
екипажот најмногу за престој од пет дена. 

Член ЗОг 
Странските јахти, едрилици и други пловни 

објекти од член 25 на овој правилник, можат од 
пристаништето од кое ја напуштаат Југославија, ед-
наш да се снабдат со цигари до 400 парчиња или 
со други тутунски преработки во соодветна коли-
чина и до еден литар жестоки алкохолни пијалаци 
по член на екипажот и качен патник. 

Снабдувањето со другите производи од член 25 
на овој правилник не е ограничено". 

Член 18 
Овој правилник се применува од 1 септември 

1979 година. 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРГ'. 

Бр. 3-6774/2 
6 август 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

инж. Петар Костиќ, с, р. 

6 7 6 . 

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, 
член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, 
член 254 ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот 
закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79) 
и точка 8 од Одлуката за работите на вршењето 
на услуги при облагородување на стоки („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 56/77). директорот на Сојузната 
управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОС-

ТАПКА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: содржината, 

формата и начинот на пополнувањето и начинот на 
поднесувањето на царинските декларации, излезниот 
лист на консигнациони стоки, спецификацијата за 
раздолжување на привремено увезени стоки, спе-
цификацијата за раздолжување на привремено из -
везени стоки, листот на промена н а податоци; обра-
зецот на пријавата за извоз и превоз на стоки, 
образецот на пријавата за увоз и провоз на стоки 
образецот на контролниот лист на облагородување-
то, образецот на бродската книга и обрасците на 
исправите со кои о ^ к и т е се упатуваат до друга 
царинарница. 

II. ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ 

1. Увезна царинска декларација 

Член 2 
Увозната царинска декларација се поднесува на 

Образецот I — Увезна царинска декларација . 
Ако по една царинска декларација се пријаву-

ваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во 
повеќе од 2 тарифни става, кон декларацијата се 
поднесува потребниот број на влошки на Образецот 
1/1 — Увозна царинска декларација , што се сос-
тавен дел на декларацијата . 

Увозната царинска декларација се поднесува и 
при враќањето на сток,ите кои биле привремено из-
везени заради облагородување, ако за тие стоки не 
се пресметуваат цар-ина и други увозни давачки 
според член 315 став 1 од Царинскиот закон. 

Увозната царинска декларација се поднесува во 
пет примероци, од кои два примерока задржува 
царинарницата, еден примерок доставува до надлеж-
ната народна банка на републиката, односно до н а -
родната банка на автономната покраина, а деа 
примерока му предава на подносителот на деклара-
цијата. 

Член 3 
Увозната царинска декларација (Образец I) ја 

поднесуваат: 
1) организацијата на здружен труд, односно дру-

га организација на која гласи превозната исправа; 
2) организацијата на здружен труд, односно 

друга организација врз која е пренесено правото од 
превозната исправа; 

3) организацијата на здружен труд, односно 
о друга организација што има писмено овластување 
или диспозиција од царинскиот обврзник за подне-
сување на царинска декларација;, 

4) државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и странските д р ж а в ј а н и — 
за стоките што ги увезуваат, односно ги примаат 
од странство, што се царинат преку овластена ор-
ганизација на здружен труд или друга организација. 

К а к о организација ма здружен труд, односно 
друга организација, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета организацијата што е овластена за 
вршење на надворешнотрговско работење, односно 
организација што прима стоки од странство. 

Член 4 
Увозната царинска декларација се пополнува на 

следниот начин: 
1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарни-

цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата, односно на царинската испостава к а ј 
која се врши царинењето на стоките, а во п и в а р -
ското поле со должина од 5 места се запишува ш и ф -
рата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите за пополнување 
на исправите во царинската постапка (во натамош-
ниот текст: Кодексот на шифрите); 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) во 
шифарското поле со должина од .6 места се запи-
шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
к а ј царинарницата во контролникот на увозните 
царински декларации. Таа рубика ја пополнува ца-
ринарницата к а ј која се врши царинењето на 
стоките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рапијата^ во три шифарски полиња со должина од 
по две места се запишуваат со цифри денот, месе-
цот и годината на приемот на декларацијата (на 
пример: датумот 4 ма ј 1979 година ќе се запише: 
04 05 79), а во продолжение надвор од шифареките 
полиња и часот кога декларацијата е примена. Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата к м која се 
врши царинењето на стоките; 

/ 
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4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се примени) 
се задишуваат прописите или основот за остварува-
ње на определени права во постапката на царине-
њето, а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишу-
ваат , називите на исправите што се поднесуваат кон 
декларацијата; 

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запи-
шува називот и адресата на лицето што, во смисла 
ќа член 24 од Царинскиот закон, е царински обврз-
ник, а во шифарското поле се запишува шифрата 

% на царинскиот обврзник што ја определува Сојуз-
ната управа на царини. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, ако царинскиот обврзник е организација на 
здружен труд или друга организација што ги прима 
стоките од странство, а која според посебни поропи-
си не е должна да се регистрира за вршење на 
надворешнотрговско работење, во шифарското поле 
се запишува бројот 99996; 

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишува називот, односно името и презимето л 
адресата на лицето што ја поднесло декларацијата, а 
во шифарското поле се запишува шифрата на под-
носителот на декларацијата што ја определува 
Сојузната управа за царини. Во таа рубрика се 
запишува и името и презимето на одговорниот ра-
ботник ка ј подносителот на декларацијата; 

7) во рубриката 7 (Фирма на продавачот) се за-
пишуваат називот и адресата на странската фирма, 
односно името и презимето и адресата на лицето што 
му ги продало стоките на увозникот; 

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиката, односно на надлежната банка на 
автономната покраина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарско-
то поле со должина од 3 места се запишува ш и ф р а ' 
та на надлежната народна банка од Кодексот на 
шифрите. 

Ако се увезуваат предмети на вооружувањето и 
воена опрема, односно машини, апарати, уреди и 
други предмети наменети за производство на пред-
мети на вооружувањето и воена опрема, за кои е 
поднесена пријава за склучен договор за увоз до 
Воениот сервис во состав на Народната банка на 
Југославија (во натамошниот текст: Воениот сервис), 
во рубриката 8 се запишува' седиштето на Воениот 
сервис, а во шифарскотчх поле со должина од 3 места 
Се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодек-
сот на шифрите: 

9) во рубриката 9 (Паритет) се запишуваат усло-
вите за испорака на стоките со назначување на 
местото или границата (на пример: франко Лондон, 
франко австриско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубриката 9 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која се доставени стоките (на при-
мер: франко југословенско-италијанска граница). 
Ако се царинат стоки за кои се договорени повеќе 
различни услови на испораката, во рубриката 9 се 
Запишуваат сите договорени услови (на пример: 
франко Риска. ФОБ Лондон); 

10) во рубриката 10 (Вид — форма на увозот) 
се запишува соодветниот вид (форма) на увозот од 
Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со 
должина од 2 места соодветната шифра од Кодек-
сот на шифрите. По една царинска декларација мо-
же да се пријави само еден вид (форма) на увозот; 

11) во рубриката 11 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вид и 
домашната, односно странската припадност на пре-
возното средство со кое стоките ја преминале ца-
ринската линија, а во шифарското поле со должина 
од 2 места се запишува соодветната шифра од Ко-
дексот на шифрите. 

Ако во превозот на стоките учествува комбини-
рано превозно средство (на пример: влечниот дел е 

домашен, а приколката е странска), се запишува 
националната припадност на влечниот дел на во-̂  
зилото; 

12) во рубиката 12 (Земја од која се увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата од која се 
увезуваат стоките, а во шифарското поле со должи-
на од 3 места се запишува шифрата на односната 
земја од Кодексот на шифрите. Ако стоките се испо-
рачуваат од консигнационен склад во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, а плаќа-
њето се врши непосредно на странската фирма -
сопственикот на стоките, како земја од која се 
увезуваат стоките се запишува земјата на странски-
от продавач (сопственикот на стоките); 

13) во рубриката 13 (Земја на плаќањето) се за-
пишува називот на земјата во која ќе се изврши 
плаќањето на стоките, а во шифарското поле со 
должина од 3 места се запишува шифрата на од-
носната земја од Кодексот на шифрите; 

14) во рубриката 14 (Земјата на потеклото) се 
запишува називот на земјата во која се произведени 
стоките според прописите за потеклото на стоките и 
исправите со кои се докажува потеклото на стоките, 
а во шифарското поле со должина од 3 места се 
запишува шифрата на односната земја од Кодексот 
на шифрите; 

15) во рубриката 15 (Вкупен број на наименува-
ња) се пополнува само шифарско поле со должина 
од 2 места, во кое се запишува вкупниот број на-
именувања пријавени во царинската декларација. 

По една декларација можат да се пријават нај-
многу 99 наименувања; 

16) во рубриката 16 (Број и година на решението 
според кое е одобрен привременот увоз), во п и в а р -
ското поле со должина од 8 места, во првите б 
места се запишува бројот на решението, а во дру-
гите две места се запишуваат последните две цифри 
на годината во која е донесено решението (на при-
мер; решение број 2386/1 од 1 септември 1979 година, 
ќе се запише: 2386 79); 

17) во рубриката 17 (Датум на враќањето на 
привремено увезените стоки), во шифарското поле 
со ^должина од 6 места ЕО ПО две шифарски места 
се запишуваат со цифри денот, месецот и годината 
до кога привремено увезените стоки треба да се 
вратат во странство (на пример: датумот 4 ноември 
1979 година, ќе се запише: 04 И 79); 

18) во рубриката 18 шифарското поле со должи-
на 6 места не се пополнува, освен ако со посебен 
пропис не е одредено поинаку; 

19) во рубриката 19 (Датум на преминувањето 
на царинската линија) се пополнува само шифарск-
то поле со должина од 6 места, во кое се запишу-
ваат со цифри денот, месецот и годината на наста-
нувањето на обврската за плаќање на царина, и тоа: 

а) за стоките што се увезуваат од странство или 
преку слободна царинска зона (член 19 став 1 точка 
1 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината 
кога стоките ја преминале царинската линија; 

б) за бродовите купени во странство, ако поч-
нат стопански да се искористуваат пред премину-
вањето на царинската линија (член 19 став 1 точка 
2 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината 
кога е добиен привремен пловидбен лист; 

в) за привремено увезените стоки (член 19 став 
1 точка 4 од Царинскиот закон) — денот, месецот и 
годината кога е поднесена декларацијата за конечна 
царинење; 

г) за стоки што се пренесуваат од консигнацио-
нен склад во царински магацин, царинско стовариш-
те или царински склад (член 19 став 1 точка 6 од 
Царинскиот закон) — денот, месецот и годината ко-
га стоките се пренесени од консигнациониот склад; 

д) за превозни стоки што се задржуваат на 
царинското подрачје на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија (член 19 став 1 точка 
7 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината 
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кога е поднесена царинската декларација за ца-, 
ринење. 

По една царинска декларација можат да се при-
бават само стоките за кои обврската за плаќање 
царина настанала истиот ден. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа 
точка, по една декларација можат да се пријават и 
стоки за кои обврската за плаќање царина настана-
ла во повеќе од еден ден, под услов од денот на 
настанувањето на обврската за плаќање царина до 
денот на поднесувањето на декларацијата да не се 
изменети прописите за плаќање царина и други 
увозни давачки, односно прописите што го регули-
раат увозот на стоките. Во тој случај, во п и в а р -
ското поле се запишуваат со цифри денот, месецот 
и годината на поднесувањето на декларацијата; 

20) во рубриката 20 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое се запишуваат со цифри-денот, месе-
цот и годината кога стоките се подигнати, под ца-
рински надзор, односно денот, месецот и годината 
кога стоките му се ставени на располагање на ца-
ринскиот обврзник. 

Ако на наодот на царинарницата е поднесен 
приговор (член 263 од Царинскиот закон), а стоките 
се под царински надзор во таа рубрика се запишу-
ваат денот, месецот и годината кога е завршена 
постапката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата ка ј која се врши царинењето на 
стоките; 

21) во рубриката 21 (Давачка за царинско еви-
дентирање) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 1 место, во кое се запишува стапката 
на давачката за царинското евидентрирање за сто-
ките што подлежат на клаќање на таа давачка; 

22) рубриката 22 (Давачка за изр.амнување на 
даночно оптоварување) се пополнува на начинот 
предвиден за пополнување на рубриката 21; 

23) во рубриката 23 (Такса во пари според те-
жината) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 1 место, во кое се запишува ,Д" за 
стоките што подлежат на плаќање на таксата од 
Тарифниот број 19 од Законот за Тарифата на 
сојузните административни такси. 

По една царинска декларација не можат исто-
времено да се пријавуваат стоки што подлежат на 
плаќање на таксата од Тарифниот број 19 од Зако-
нот за Тарифата, на сојузните административни так -
си и стоките што се ослободени од плаќањето на 
таа такса; 

24) во рубриката 24 (Начин на плаќање на ца-
ринските давачки) се запишува соодветниот начин 
на плаќање на царината и на ' другите увозни да-
вачки од Кодексот на шифрите, а во шифарското 
поле со должина од 1 место се запишува соодвет-
ната шифра од Кодексот на шифрите. 

По една царинска декларација може да се при-
јават само стоки за кои царината и другите увозни 
давачки се плаќаат на еден од начините предви-
дени со Кодексот на шифрите; 

25) во рубриката 25 (Реден број на наименува-
њето), во која се означува редоследот на наимену-
вањето на стоките во царинската декларација , во 
шифарското поле со должина од 2 места се запи-
шува редниот број на наименувањето под кој сто-
ките се пријавени во декларацијата; 

26) во рубриката 26 (Број на колети) се запишу-
ва вкупниот број на колеги што се однесуваат на 
едно наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубрика 26 се запишува вкупниот број на ка-
миони, односно вагони што се однесуваат на едно 
наименување. . 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден или повеќе колеги, односно ако 
стигнале во еден или повеќе вагони, односно ками-
они, бројот на колегите, односно вагоните или ками-
оните се запишува само кај првото наименување; 

. 27) во рубриката 27 (Опис на колегите) се запи-
шуваат формата и ознаката на колегите (на пример: 
сандак, вреќа, бала, картон, Ф-15). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 27 се запишува р е г и с т а р с к и о т број на 
камионот или бројот на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 к а -
миони, односно вагони, рубриката 27 не се попол-
нува туку во посебната спецификација, што се при-
ложува кон царинската декларација се запишуваат 
регистрар ските броеви на сите камиони, односно 
броевите на сите вагони. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден или повеќе колеги формата и 
ознаката на колегите се запишуваат во рубриката 
27 само ка ј првото наименување; 

28) во рубриката 28 (Единица на мера) се запи-
шува кратенката за соодветната единица на мера 
од Одлуката за определување н а стоките чи ј извоз 
и увоз е регулиран (во натамошниот текст: Одлука-
та), според која е договорена цената на стоките, 
а во шифарското поле со должина од 2 места се 
запишува соодветната ш и ф р а од Кодексот на ш и ф -
рите. 

Ако за стоките што се увезуваат со Одлуката 
не е пропишана единица на мера, во рубриката 28 
се запишува единицата на мера и шифрата од Ко-
дексот на шифрите. 

Ако е договорена единица на мера што не е 
предвидена во Одлуката, односно во Кодексот на 
шифрите, во рубриката 28 се запишува единицата 
на мера од Одлуката, односно од Кодексот на ш и ф -
рите во која е пресметана количината на стоките. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од оваа 
точка, ако се царинат стоки за кои со Одлуката не 
е пропишана единица на мера која сукцесивно се 
увезува, а за која е договорена единица на мера гар-
нитура — комплет (шифра 67), шифарското поле на 
рубриката 28 не се пополнува до царинењето на 
последната пратка, туку под тоа поле се запишува: 
„дел на гарнитура — комплет". При царинењето на 
последната пратка со која стоките се комплетираат, 
во шифарското поле со должина од 2 места се запи-
шува соодветната ш и ф р а од Кодексот на шифрите ; 

29) во рубриката 29 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 9. цели и 2 децимални места, во кое се 
запишува количината на стоките во договорената 
единица на мера. Во првите 9 места се запишува 
целиот број, а во другите 2 места одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. Ако 
количината на стоките во единица на мера е цел. 
број, во другите 2 места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на договорената цена врз пресметковната тежина, 
во рубриката 29 се запишува договорената пресмет-
ковна тежина на стоките. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка, ако се царинат стоки за кои со Одлуката не 
е пропишана единица на мера која сукцесивно се 
увезува, а за која е договорена единицата на мера га-
рнитура — комплет (шифра 67), шифарското поле 
во рубриката 29 не се пополнува до царинењето на 
последната пратка, туку под тоа поле се запишува: 
„дел на гарнитурата — комплет". При царинењето на 
последната пратка со која се комплетираат стоките, 
во шифарокото поле со должина од 9 цели и 2 деци-
мални места се запишува вкупниот број на гарни-
тури — комплети; 

30) во рубриката 30 (Бруто-тежина во килогра-
ми) се пополнува само шифарокото поле со должина 
од 9 места, во кое се запишува бруто-тежина на сто-
ките изразена во килограми. Ако бруто-тежината на 
стоките е помала од 1 килограм, во шифарското поле 
се запишува цифрата ,Д", а во просторот под ш и ф а р -
ското поле се запишува фактичната тежина на сто-
ките. 
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Ако во еден колет има повеќе видови стоки, по-
датокот за бруто-тежината се запишува само к а ј 
првото наименување. 

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени при-
времено извезени стоки, во шифарското поле се за-
пишува бруто-тежината на странските стоки без по-
датоци за тежината на привремено извезените стоки, 

" а под шифарското поле се запишува вкупната бруто-
-тежина на стоките што се увезуваат; 

31) во рубриката 31 (Нето-тежина во килограми) 
се пополнува само шифарското1 поле со должина од 
9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува не-
то-тежината на стоките изразена во килограми. Во 
првите 9 места се запишува целиот број, а во дру-
гите 2 места одвоени со испрекината линија, се за-
пишува децималниот број. 

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во 
другите две места се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е договорена бруто за 
нето, во рубриките 30 и 31 се запишува истиот по-
даток. 

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени при-
времено извезени стоки, во шифарското поле се за^-
пишува нето-тежината на странските стоки без по-
датоци за тежината на привремено извезените стоки, 
а под шифарското поле се запишува вкупната нето-
-тежина на стоките што се увезуваат; 

32) во рубриката 32 (Царинска основица) се по-
полнува само шифарскато поле со должина од 10 
места, во кое се запишува вредноста на стоките што 
претставува царинска основица; 

33) во рубриката 33 (Тарифен број и наименува-
ње на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
ниот став без царинската стапка (тарифна ознака и 
наименување на стоките според Царинската тарифа) 
од Царинската тарифа и вобичаениот трговски на-
зив на стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописот со кои увозот на стоките посебно е регули-
ран (Одлука и др.) во рубриката 33 покрај подато-
ците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебни-
од дел на наименувањето од тие прописи; ко ј не е 
опфатен со наименувањето од Царинската тарифа. 

Во шифарекото поле со должина од 9 места се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот на стоките "За која се утврдуваат условите 
на извозот и увозот, кој е составен дел на Одлуката 
— во натамошниот текст: Списокот. 

Во рубриката 33 може да се запишува само еднр на-
именување со соодветната шифра на тарифниот став. 

Наименувањето на стоките во царинската дек-
ларација мора да биде целосно, така што стоките со 

' сигурност да можат да се распоредат според Царин-
ската тарифа, со другите тарифи, односно другите 
прописи што се применуваат при увозот, односно из-
возот на стоките. 

По исклучок од одредбите на ст.1 до 5 на оваа 
точка, рубриката 33 се пополнува на следниот начин: 

— ако се увезуваат делови за кои не се плаќа 
царина според член 29 став 1 точка 7 алинеи трета 
и петта од Царинскиот закон, се запишува заедни-
чкото наименување: „Делови за замена на дотраени 
или уништени делови", а во шифарокото поле се 
запишува еден соодветен тарифен број на Царин-
ската тарифа; 

— ако се враќаат привремено извезени стоки 
што биле изчожени на саеми, изложби или други 
приредби во странство, односно штанд-материјали 
што биле наменети за уредување на саемски просто-
рии, се запишува заедничкото наименување: „Саем-
ски стоки", „Изложбени стоки", односно „Штанд-
-материјали", а во шифарското поле се запишува 
бројот: „44 50 00000"; 

— ако организацијата на здружен труд што 
изведува работи ЕО странство враќа привремено изве-
зени алати и ситен инвентар, се запишува заедни-

чкото наименување -,,Алати и ситен инвентар" а во 
шифарското поле се запишува бројот „82 50 00003"; 

- ако се увезуваат делови на предмети на воо-
ружавање и воена опрема, за кои не се плаќа цари-
на според член 27 на Царинскиот закон, се запишу-
ва заедничкото наименување: „Делови на предмети 
на вооружувањето и воена опрема", а во шифарско-
то поле се запишува еден соодветен тарифен број на 
Царинската тарифа; 

- ако привремено се увезуваат повеќе видови 
стоки што се распоредуваат во ист тарифен број -
— за првото наименување се запишуваат податоците 
во согласност со одредбите на ст. 1 до 5 од оваа то-
чка, а за следните наименувања се запишува само 
трговскиот вообичаен нази^ на стоките. 

За стоките од став 6 на оваа точка, подносите-
лот на декларацијата кон декларацијата поднесува 
спецификација на стоките што се царинат; 

34) во рубриката 34 (Основ за намалување -
зголемување на царинската стапка) се пополнува са-
мо шифарското поле со должина од 1 место, во кое 
се запишува шифрата за соодветниот основ за на-
малување, односно зголемување на царинската ста-
пка од Кодексот, на шифрите; 

35) во рубриката 35 (Царинска стапка) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 2 це-
ли и 2 децимални места, во кои се запишува царин-
ската стапка што важи на денот на настанувањето 
на обврската за плаќање царина (член 19 од Царин-
скиот закон). 

Ако царинската стапка е цел број, во делот на 
шифарското поле за децималните места, одвоени со 
испрекината линија, се запишуваат нули. Ако ца-
ринската стапка е „Сл", шифарското поле не се по-
полнува.. 

Ако се царинат стоки за кои со Одлуката за се-
зонските цар,ински стапки за увоз на определени зе-
мјоделски производи е пропишана дополнителна ца-
рина, под шифарското поле се запишуви стапката 
на дополнителната царина; 

36) во рубриката 36 шифарекото поле со должи-
на од 4 места не се пополнува, освен ако со посебен 
пропис е определено поинаку; 

37) во рубриката 37 (Тарифен број и наименува-
ње на данокот на промет се запишува наименување-
то од Тарифата на основниот данок на промет, што 
е составен дел на Законот за оданочување на про-
изводи и услуги во прометот, а во шифарското поле 
со должина од 2 места се запишува соодветниот та-
рифен број. 

Ако текстот на наименувањето од Тарифата на 
основниот данок на промет е подолг, наименувањето 
може да се запише во рубриките 38 и 39 под ши-
фарското поле. 

Ако стоките се ослободени од плаќањето данок ^а 
промет, во рубриката 37 се запишува основот за о-
слободувањето од плаќање данок на промет, а ши-
фарското поле не се пополнува: 

38) во рубриката 38 (Стапка на данокот на про-
мет) се пополнува само шифарското поле со должи-
на од 3 цели и 2 децимални места, во кои се запишу-
ва Законската стапка на данокот на промет што ва-
ж и на денот на настанувањето на обврската за пла-
ќање царина. АКО стапката на данокот на промет е 
цел број, во делот на шифарското поле за децимал-
ни места се запишуваат нули: 

39), во рубриката 39 (Данок на промет во динари 
пресметан по единица на мера) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 8 места, во кое се 
запишува износот на данокот на промет, што се до-
бива со множење на количината ца стоките во еди-
ница на мера со пропишаниот данок на промет. 

Пресметаниот износ на данокот на промет се за-
пишува во рубриката со цели броеви, со заокружу-
вање на децималните броеви; 

40) во рубриката 40 (Износ на посебните давачки 
за земјоделски и прехранбени производи во динари) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 



,Сабота, 11 август 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ - Број 41 - Страна 1301 

8 места, во кое се запишува пропишаниот износена 
посебната увозна давачка за земјоделски у прехран-
бени производи. Износот на посебната увозна давач-
ка за земјоделски и прехранбени производи се до-
бива со множење на количината на стоките во еди-
ница на мера со пропишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната увозна да-
вачка за земјоделските и прехранбените производи 
се запишува во рубриката 40 со цели броеви, со 
заокружување на децималните броеви; 

41) во рубриката 41 (Посебна такса) се пополну-
ва само шифарското поле со должина од £ цели и 
1 децимално место во кое се запишува стапката на 
посебната такса од Одлуката за определување на 
стоките за кои при увозот се плаќа посебна такса; 

42) во рубриката 42 (Режим на увозот) се запи-
шува кратенката за определената форма на увозот 
од Одлуката (на пример: ЛБ, ДК), а во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодветна-
та шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат делови за основни средства 
наменети за тековно и инвестициско одржување, во 
согласност со точка 8 став 1 од Одлуката, во рубри-
ката 42 се запишува кратенката за соодветната фор-
ма увозот што за тие делови е пропишана во Одлу-
ката, а во рубриката: „Забелешка се внесува 
забелешката: „Увоз во согласност со точка 8 од 
Одлуката": 

43) во рубриката 43 (Вид на валута) се запишува 
ознаката на/видот на валутата во која се плаќаат 
стоките односно во која е изразена вредноста на сто-
ките (на пример: USA §fr, Bug. 0$, DRG 0%), а во 
шифарското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на односната валута од Кодексот на шиф-
рите: 

44) во рубриката 44 'Вредност на стоките — Во 
валута фактурна) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места во 
кое се запишува износот во валутата што му се 
плаќа на странскиот продавач на стокиве врз основа 
на договор, Ако се царинат стоки што се увезуваат 
без плаќање на противвредност, во рубриката 44 се 
запишува износот што претставува нормална цеш 
на таквите стоки. Во првите 11 места се запишува 
целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. 

Ако во рубриката 10 (Вид — форма на увозот) 
е запишана шифрата „42 — Пресметка на давачки-
те за привремено увезени стоки — во рубриката 44 
се запишува износот на закупнината изразена во 
валутата што му се плаќа на странскиот партнер за 
периодот за кој се поднесува царинската деклара-
ција: 

45) во рубриката 45 (Вредност на стоките — Во 
динари франко југограница) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 10 места, но кое се 
запишува вредноста на сто-ките во динари, која се 
добива со пресметување на износот во валутата кој 
е запишан во рубриката 44 —'во вредност франко 
југословенска граница во динари, според курсот од 
Одлуката за утврдување на курсевите на странските 
валути за определување на основицата за пресмету-
вале царина чи други давачки, за пресметување на 
даночни олеснетава при увозот и за искажување4 на 
правата на увозот и плаќањето, како и за потреби-
те на статистиката. 

Аго е договорено испораката на стоките да се 
врши во странство, фактурната вредност се зголе-
мува за трошоците на превозот, осигурувањето и 
доставувањето на стоките од местото на испораката 
до југословенската граница. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, фактурната вредност се намалува за 
трошоците на превозот, осигурувањето и доставува-
њето од југословенската граница до местото на ис-
пораката во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Ако во рубриката 10 (Вид — фарма на увозот) 
е запишана шифрата „42" - Пресметка на давач-
ките за привремено увезени стоки — во рубриката 
45 се запишува износот на закупнината изразена во 
динари франко југословенска граница што му со 
плаќа на странскиот партнер за периодот за кој се 
поднесува царинската декларација; 

46) во рубриката 46 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 6 места, 
во кое се запишува бројот од контролникот што го 
водат организациите на здружен труд според Наред-
бата за водење евиденција за склучени девизни и 
кредитни работи со странство, а под кој број таа 
пријава е регистрирана ка ј надлежната народна 
банка. Во таа рубрика не се запишуваат други брое-
ви, под броеви, букви или ознаки, освен основниот 
број на пријавата за склучениот договор за увозот. 

Ако се царинат стоки што како непродадени сеј 
враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од Ца-^ 
ринскиот закон), во рубриката 46 се запишува бро-
јот на извозната царинска декларација врз основа 
на која биле извезени тие стоки; 

47) во рубриката 47 (Датум на заклучокот) се 
пополнува само шифарското поле, во кое со цифри 
се запишува денот, месецот и годината на склучу-
вањето на договорот за увоз, а под тоа поле се 
запишува датумот кога е извршено заверување на 
прифаќањето на пријавата во надлежната народна 
банка. 

Ако се царинат стоки што како непродадени се, 
"враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од Ца-
ринскиот закон), во рубриката 47 со цифри се запи-
шуваат денот, месецот и годината кога царинарни 
цата је примила извозната царинска декларација 
врз основа на која стоките биле извезени; 

48) во рубриката 48 (Корисник — Назив и место 
се запишуваат називот и адресата на организацијата 
на здружен труд за чија сметка се увезуваат сто-
ките. 

Во шифарското поле со должина од 7 места, во 
пивото место, одвоено со испрекината линија, од 
Кодексот на шифрите се запишува шифрата на реч -
публиката, односно автономната покраина на чија 
територша се наоѓа седиштето на корисникот, а во 
другите 6 места од Кодексот на шифрите се запи-
шува шифрата на стопанската дејност, односно гран-
ката во која спаѓа основната дејност на корисникот. 

Ако стоките се увезуваат за потребите на воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на органите и организациите 
на федерацијата, на материјалните резерви во Фе-
дерацијата, на Фондот за побрз развој на стопанскх! 
недоволно развиените подрачја или за други потре-
би на федерацијата, во шифарското поле со дол-
жина од 7 места, во првото место, одвоите со испре-
кината линија, се зашилува цифрата 7. 

Во другите 6 места од Кодексот на шифрите се 
запишува шифрата на стопанската дејност, односно 
гранката во која спаѓа основната дејност на корис-
никот. 

Во една рубрика не можат да се запишуваат 
податоци за повеќе корисници од различни стопан-
ски дејности, односно гранки: 

49) во рубриката 49 (Извор на средствата) се по-
полнува само шифаоското поле со должина од 2 
места, во кое се запишува соодветната шифра на 
изворот на средствата од Кодексот на шифрите кој 
е составен дел на Упатството за обрасците за при-
јавување на договори за надворешнотрговскиот про-
мет и за начинот на пополнувањето на тип обрасци, 
што е внесена во. осенченото поле на рубриката 24 
во пријавата за склучениот договор за увозот: 

50) во рубриката 50 (Шифра на стоките за фи-
зички лица) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 3 места, во кое се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите: 

51) во шифарското поле на рубриката 51. со дол-
жина од 3 места, се запишува редниот број под кој 
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во Сојузната управа на царини е евидентирано ре-
шението за намалување на царинските стапки, однос-
но за ослободување од плаќање царина (царински 
контингенти). Таа рубрика ја пополнува царинар-
ницата. , 

Член 5 
За царинење на стоките што државјаните на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и странските државјани непосредно ги увезуваат, 

внесуваат, односно примаат од странство се подне-
сува увозна царинска декларација на Образецот И — 

увозна царинска декларација. 
По исклучок од одредбата на став 1 од бвој член, 

увозна царинска декларација поднесуваат и: корис-
ниците на повластиците од член 28 точ. 8 и 15 и 
член 29 став 1 точка 5 и точка 7 алинеја четврта 
од Царинскиот закон; примателите на рекламни ма-
теријали и мостри — ако не се ослободени од пла-
ќање царина; странските трговски, воздухопловни, 
бродски и други претставништва во Социјалистичка 
федеративна Република Југославија за потрошните 
материјали што ги примаат од странство. 

Ако се увезуваат селидбени предмети, во декла-
рацијата се запишува заедничкото наименување 
„Селидбени предмети", со тоа што подносителот на 
декларацијата кон декларацијата поднесува специ-
фикација на стоките што се царинат. 

Декларацијата се поднесува во два примерока, 
од кои едниот примерок го задржува царинарницата, 
а вториот му го предава на подносителот на декла-
рацијата. ' -

2. Декларација з.а саемски стоки 

Член 6 
За стоките што привремено се увезуваат заради 

излагање на меѓународни саеми, изложби и други 
приредби,^ како и за предметите што се увезуваат 
привремено заради уредување на саемски, односно 
изложбени простории, се поднесува декларација за 
саемски стоки на Образецот III — Декларација за 
саемски стоки. 

Декларацијата за саемски стоки се поднесува до 
организационата единица на царинарницата" што е 
надлежна за спроведување надзор над стоките на 
саемот, изложбата, односно приредбата. 

Декларацијата се поднесува во два примерока, 
од кои едниот примерок го задржува царинарницата 
а ВТОРИОТ му го предава на подносителот. 

Декларацијата пополнета во смисла на член 255 
од Царинскиот закон, кон која се поднесени испра-
вите од член 254 на тој закон, царинарницата може 
да ја прими само ако е поднесена најдоцна на 48 
часа пред отворањето на саемот, изложбата или 
друга приредба. 

Царинарницата може, во оправдани случаи (брзо 
расиплив и стоки живи животни, виша сила и дру-
ги слични случаи),.да ја прими декларацијата и ако 
е поднесена по истекот на рокот од став 4 на овој 
член. 

Член 7 
Наименувањето на стоките во декларацијата за 

саемски стоки мора да биде потполно, така што сто-
ките со сигурност да можат да се распоредат според 
Царинската тарифа, другите тарифи, односно дру-
гите прописи што се^ применуваат при увозот на 
стоките. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, во декларацијата може да се запише само 
трговскиот назив на стоките со потребните податоци 
што обезбедуваат утврдување на идентичноста на 
стоките и распордување на тие стоки според Царин-
ската тарифа и другите тарифи. 

Ако подносителот на декларацијата во декла-
рацијата го запише само трговскиот назив на сто-
ките, кон декларацијата поднесува и проспект, к а -
талог, фактура, спецификација или друга исправа 

врз основа на која може да се утврди идентичноста 
на стоките. 

3. Увезна царинска декларација за увоз на стоки од 
облагородување 

Член 8 
Увозната царинска декларација за увоз на стоки 

од облагородување се поднесува на Образецот IV -
Увозна царинска декларација за увоз на стоки од 
облагородување, при враќањето на стоките што биле 
привремено извезени заради облагородување, ако 
за тие стоки се пресметуваат царина и други увозни 
давачки според член 315 став 1 на Царинскиот закон. 

Ако по една декларација се пријавуваат повеќе 
видови стоки ШТО привремено се извезени заради 
облагородување, а кои се распоредуваат во повеќе 
тарифни ставови, кон декларацијата се поднесуваат 
потребниот број влошки на Образецот 1У/1 — Увез-
на царинска декларација за увоз на стоки од обла-
городување, што е составен дел на декларацијата: ' 

Декларацијата се поднесува во пет примероци 
од кои два примерока задржува царинарницата, 
еден ' примерок доставува до надлежната народ,на ^ 
банка на републиката, односно до народната банка 
на автономната покраина, а два примерока му пре-
дава на подносителот на декларацијата. 

,Член 9 
Увозната царинска декарација за увоз на стоки 

од облагородување се пополнува на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарни-

цата - испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата, односно на царинската испостава к а ј 
која се врши царинењето на стоките, а во п и в а р -
ското поле со должина од 5 места се запишува ш и ф -
рата на царинарницата односно на царинската ис-
постава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Крој на декларацијата), во 
шифарското поле 'со должина од 6 места, се запи-
шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
к а ј царинарницата во контролникот на увозните 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата) во три шифарски полиња со должина од 2 
места, со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога е примена декларацијата (нз пример: 
датумот 4 мај 1979 година се запишува: 04 05 79). 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата; 

4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се примени) 
се запишуваат прописите или основот за остварува-
ње на определени права во постапката на царине-
њето, а во рубриката 4 под б) (Прилагам) се запи-
шува називот на исправите што се поднесуваат кон 
декларацијата; 

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запи-
шува називот и адресата на лицето што, во смисла 
на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврз-
ник, а во шифарското поле се запишува шифрата 
на увозникот што ја определува Сојузната управа 
за царини; 

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишува називот и адресата на лицето што ја 
поднесло декларацијата, а во шифарското поле се 
запишува шифрата на подносителот на деклараци-
јата што ја определува Сојузната управа за царини. 
Во таа рубрика се запишува и името и презимето на 
одговорниот работник к а ј подносителот на декла-
рацијата ; 

7) во рубриката 7 (Фирма на продавачот) се за -
пишуваат називот и адресата на странската фирма, 
односно името и презимето и адресата на лицето 
што со царинскиот обврзник договорило да ја из -
врши услугата на облагородување на привремено 
извезените стоки што се враќаат; 

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
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на републиката, односно на надлежната народна бан-
ка на автономната покраина на чие подрачје се нао-
ѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во ш и ф а р -
ското поле со должина од 3 места, се запишува ши-
фрата на надлежната народна банка од Кодексот на 
шифрите. 

Ако од облагородување се увезуваат предмети 
на вооружувањето и воената опрема за кои е под-
несена пријава за склучен договор за увоз на услуги 
до Воениот сервис во рубриката 8 се запишува се-
диштето на Воениот сервис, а во шифарското поле 
со должина од 3 места се запишува шифрата на 
Воениот сервис од Кодексот на шифрите; 

9) во рубриката 9 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вид 
и домашната, односно странската припадност на 
превозното средство со кое стоките ја преминале 
царинската линија, а во шифарското поле со д,ол-
жина од две места се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот учествува комбинирано пре-
возно средство (на пример' влечениот дел е домашен 
а приколката е странска) се запишува национална-
та припадност на влечниот дел на возилото; 

10) во рубриката 10 (Паритет) се запишуваат 
условите на испораката на стоките, со назначување 
на местото или границата (на пример: франко Лон-
дон, франко австриско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска граница 
во рубриката 10 се запишува и називот на соседната 
земја преку која се доставени стоките (на пример' 
франко југословенско-италијанска граница); 

11) во рубриката И (Земја од која се' увезуваат 
стоките) се запишува називот на .земјата во која е 
извршено облагородување^ на привремено извезе-
ните стоки, а во шифарското поле со должина од ? 
места се запишува соодветната шифра на односната 
земја од Кодексот на шифрите. 

Ако об л а породувањето на стоките е извршело во 
две или повеќе фази во две земји, во рубриката 11 
се запишува називот на земјата во која е извршена 
последната фаза на облагородување, а во п и в а р -
ското поле со должина од 3 места се запишува соод-
ветната шифра на односната земја од Кодексот на 
шифрите. Под таа рубрика се запишува називот на 
земјата во која се извршени претходните фази на 
облагородување; 

12) во рубриката 12 (Земја на плаќањето) се за-
пишува називот на земјата во која ќе се изврши 
плаќањето на услугите на облагородување^. а во 
шифарското поле со должина од 3 места се запишу-
ва шифрата на односната земја од Кодексот на 
шифрите; 

13) во рубриката 13 (Датум на преминувањето на 
царинската линија) се пополнува само ши Царското 
поле со должина ол 6 места, во кое се запишуваат 
со цифри, денот, месецот и годината на поомин\гва-
њето преку царинската линија на стоките што се 
враќаат од облагородување; 

14) во рубриката 14 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога стоките му се ставени на распо-
лагање на царинскиот обврзник, без оглед на тоа 
дали стоките се подигнати под царински надзор на 
тој или на некој подоцнежен ден. 

Ако на наодот на цари-нарницата е поднесен при-
говор (член 203 од Царинскиот закон), а стоките се 
под царински надзор, во рубриката 14 се запишува 
денот, месецот и годината кога е завршена постап-
ката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата ка ј 'која се врши царинењето на сто-
ките; 

15) во рубриката 15 (Посебна давачка за царин-
ско евидентирање) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 1 место, во кое се запишува 
стапката на давачката за царинско евидентирање 
за стоките што подлежат на плаќање на таа давачка; 

16) рубриката 16 (Посебна давачка за израмну^ 
вање на даночното оптоварување) се пополнува на 
начинот предвиден за пополнување на рубриката 15; 

17) во рубриката 17 (Вкупен број наименувања)' 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
2 места, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања пријавен според царинската декларација. 

По една декларација, во делот УЅ 16 (Додатоци 
за облагородени стоки) може да се пријави само еден 
вид облагородени стоки за кои се дава едно наи-
менување, -а во делот УЅ 17 (Податоци за стоки што 
биле привремено извезени на облагородување) може 
да се пријават повеќе видови стоки, што биле при-
времено извезени, но најмногу 98 наименувања; 

18) во рубриката 18 (Начин на плаќање царин-
ските давачки) се запишува соодветниот начин на 
плаќање на царината и на другите увозни давачки 
од Кодексот на шифрите а во шифарското поле со 
должина од 1 место, се запишува соодветната ш и ф -
ра од Кодексот на шифрите. 

По една декларација можат да се пријават само 
стоки за кои царината и другите увозни давачки се 
плаќаат на еден од начините предвидени во Кодек-
сот на шифрите; 

19) рубриката 19 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

20) во рубриката 20 (Реден број на наименување-
то) во шифарското поле со должина од 2 места се 
запишува бројот 01; 

21) во рубриката 21 (Број на колегите се запи-
шува вкупниот број на колетите на облагородените 
стоки. 

Ако облагородените стоки се царинат во камион 
или вагон во рубриката 21 се запишува вкупниот 
број на камиони, односно вагони; 

22) во рубриката 22 (Опис на Колегите) се запи-
шуваат формата и ознаката на колетите (на пример: 
сандак, вреќа, бала, картон Ф-15). 

Ако облагородените стоки се царинат во камион 
или вагон, во рубриката 22 се запишува регистар-
скиот број на камионот или бројов на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од пет ка -
миони. односно вагони, рубриката 22 не се пополну-
ва, туку во посебната спецификација, што се при-
лага кон . царинската декларација, се запишуваат 
регистраските броеви на сите камиони, односно брое-
вите на сите вагони; 

23) во рубриката 23 (Единица на мера) се запи-
шува кратенката за соодветната единица на мера 
што е пропишана во Одлуката за облагородени сто-
ки, а во шифарско поле со должина од 2 места сЗ 
запишува соодветната шифра од Кодексот на ш и ф -
рите. 

Ако за облагородени^ стоки што се увезуваат 
со Одлуката не е пропишана единица на мера, во 
рубриката 23 се запишува единицата на мера и 
шифрата од Кодексот на шифрите; , 

24) во рубриката 24 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 9 цели и . 2 децимални места, во кое се 
запишува количината на облагородени!^ стоки во 
соодветната единица на мера. Во првите 9 места се 
запишува целиот број, а во другите 2 места одводни 
со испрекината линија, се запишува децималниот 
број. Ако количината на стоките во единица на мера 
е цел број во другите 2 места се запишуваат нули. 

1 Ако вредноста на облагородените стоки зависи 
од примената на договорената цена на пресметков-
ната тежина, во рубриката 24 се запишува договоре-
ната пресметковна тежина на стоките; 

25) во рубриката 25 /Бруто-тежина во килогра-
ми) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 9 места, ЕО кое се запишува бруто-тежината на 
облагородените стоки изразени во килограми Ако 
бруто-тежината на облагородените стоки е помала 
од еден килограм, во шифарското поле се запишува 
цифрата „1", а во просторот под шумарското поле 
се запишува фактичната тежина на стоките; 



Страна 1304 - Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ „ -"Сабота, И август 1979 

26) во рубриката 26 (Нето-тежииа во" килограми) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
нето-тежината на стоките изразена во килограми. 
Во првите 9 места се запишува целиот број, а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број. 

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во 
другите 2 места се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е договорена за нето 
во рубриките 25 и 26 се запишува истиот податок; 

27) во рубриката 27 (Царинска основица) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 10 
места, во кое се запишува вредноста на облагоро^е-
ните стоки што претставува царинска основица; 

28) во рубриката 28 (Тарифен број и наименува-
ње на стоките според Царинската тарифа и тргов-
ски вообичаен назив на стоките) се запишува та-
рифниот став без царинската стапка (тарифна озна-
ка и наименување според Царинската тарифа) од 
Царинската тарифа и вообичаениот трговски назиз 
на облагороденото стоки. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разлика-ва од наименувањето за истите стоки од про-
писот со кој увозот на стоките посебно е регулиран 
(Одлука и др.), во рубриката 2б, покрај податоците 
од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот 
дел на наименувањето пд тие прописи, што не е 
опфатен со наименувањето од Царинската тарифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места се 
запишува соодветната ш-^фра на тарифниот став од 
Сшг;окот. 

Во рубриката 28 може да се запише само едно 
наименување ,со соодветната шифра на тарифниот 
став. 

Наименувањето на стоките во царинската дек-
ларација мора д,а биде потполно, така што стоките 
со сигурност да можат да се распоредат според Ца-
ринската тарифа и другите тарифи, односно другите 
прописи што се применуваат при увозот, односно 
извозот на стоките; 

29) во рубриката 29 (Основ за намалување - -
зголемување на царинската стапка) се пополнува 
само итифарското поле од 1 место, во кое се запи-
шува шифрата за соодветниот основ за намалува-
њето, односно зголемувањето на царинската стапка 
од Кодексот на шифрите; 

30) во рубриката 30 (Царинска стапка) се попол-
нува само пшфарското поле со должина од 2 цели 
и 2 децимални места, во кое се запишува царин-
ската стапка што важи на , денот на настанувањето 
на обвпоката плаќање царина (член 19 од Царин-
скиот т,кон). 

Ако царинската стапка е цел број, во делот на 
шифарсќото поле за децимални места одвоени со 
испрекината линија се запишуваат нули. Ако ца-
ринската стапка е „Сл", шифарското поле не се по-
полнува. 

31) рубриката 31 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку 

32) во рубриката 32 (Износ на посебните давачки 
за земјоделски и прехранбени производи во динари) 
се пополнува сан.то пиварското поле со должина 
од 8 места, во кое се запишува износот на посебната 
увозна давачка за земјоде-лски и прехранбени произ-
води. Износот на посебната увезна давачка за зем-
јоделски и прехранбени производи се добива со 
множење на количината на стоките во единица на 
мера со пропишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната увозна давач-
ка за земјоделски и прехранбени производи, се за-
пишува во рубриката 32 со цели броеви, со заокру-
жување на децималните броеви; 

33) во рубриката 33 (Посебна такса) се пополну-
ва само шифарско поле со должина од 2 цели и 1 
децимално место, во кое се запишува стапката на 
посебната такса од Одлуката за определување на 
стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса; 

34) во рубриката 34 (Режим на увозот) се запи-
шува кратенката за определената форма на увозот 
од Одлуката (на пример: JIB, ДК), а во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодветна-
та шифра од Кодексот на шифрите; 

35) во рубриката 35 (Вид на валута) се запишува 
ознаката на видот на валутата со која се плаќа 
услугата на облагородување™ (на пример: USA $, 
Can $, Sfr. Bug. 0$, DRG 0$), а во шифарското поле 
со должина од 3 места се запишува шифрата на 
односната валута од Кодексот на шифрите; 

36) во рубриката 36 (Вредност на услугите во 
валута) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од И цели и 2 децимални места, во кое се 
запишува вредноста на услугите на облагородување-
то изразена во валута. Во првите И места се запи-
шува целиот број, а во другите 2 места одвоени со 
испрекината линија, се запишува децималниот број. 
Ако вредноста на услугите е цел број, во другите 
2 места се запишуваат нули; 

~ 37) во рубриката 37 (Вредност на стоките — Во 
валута фактурна) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во 
кое се запишува вкупната вредност на облагороде-
ните стоки во валута, што ја сочинуваат вредноста 
на привремено извезените стоки, вредноста на услу-
гите на облагородувањето и вредноста на додадениот 
странски материјал. Во првите 11 места се запишува 
целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. Ако 
вредноста на стоките е цел број,, во другите 2 места 
се запишуваат нули; 

38) во рубриката 38 (Вредност на стоките — Во 
динари франко југогранииа) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 10 места, во кое се 
запишува вредноста на стоките во динари што се 
добива со пресметување на износот во валута што 9 
запишан во рубриката 27 — во вредност франко 
југословенска граница во динари, според курсот од 
Одлуката за утврдување на курсевите на странски-
те валути за определување на основицата за прес-
метување царина и други давачки, за пресметување 
даночни олеснеше а при увозот и за искажување на 
правото на увоз и плаќање, како и за потребите на 
статистиката. 

Ако е договорено испораката на облагородените 
стоки да се врши во странство, фактурната вредност 
се зголемува за трошоците на превозот, осигурува-
њето и доставувањето на облагородените стоки од 
местото на испораката до југословенската граница; 

Ако е договорено испораката на облагороденото 
стоки да се врши во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, фактурната вредност се на-
малува за трошоците на превозот, осигурувањето и 
доставувањето од југословенската граница до место-
то на испораката во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

39) во рубриката 39 (Број на заклучокот) се 
пополнува само шифарското поле со должина од б 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
што го водат организациите на здружен труд според 
Наредбата за водење на евиденција за склучените 
девизни кредитни работи со странство, а под кој 
број таа пријава е регистрирана кај надлежната на-
родна банка. Во таа рубрика не се запишуваат дру-
ги броеви подброеви, букви или ознаки, освен основ-
ниот број на пријавата за склучениот договор за 
увоз на услуги; 

40) во рубриката 40 (Датум на заклучокот) се по-
полнува само шифарско поле со должина од 6 места; 
во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината на склучувањето на договорот, а под тоа 
поле се запишува датумот кога е извршено заверу-
вањето на прифаќањето на пријавата во надлежна-* 
та народна банка; 

41) во рубриката 41 (Корисник) се запишуваа* 
називот и адресата на организацијата на здружен 
труд за чија сметка се увезуваат стоките. 
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Во шифарското поле со должина од 7 места, во 
првото место, одвоено со испрекината линија, од Ко-
дексот на шифрите се запишува шифрата на репуб-
ликата, односно на автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во 
другите 6 места од Кодексот на шифрите се запи-
шува шифрата на стопанската дејност, односно гран-
ката во која спаѓа основната дејност на корисникот. 

Ако стоките се увезуваат за потребите на воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на органите и организациите 
на федерацијата, на материјалните резерви на ф е -
дерацијата, на Фондот за побрз развој на стопански 
недоволно развиените подрачја или на други потре-
би на федерацијата, во шифарското поле со должи-
на од 7 места, во првото место, одвоено со испреки-
ната линија, се запишува цифрата 7. Во другите 
6 места од Кодексот на шифрите се запишува шиф-
рата на стопанската дејност, односно "гранката во 
која спаѓа основната дејност на корисникот.. 

Во една рубрика не можат да се запишуваат 
податоци за повеќе корисници од различни стопан-
ски дејности, односно гранки; 

42) во рубриката 42 (Извор на средствата) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 2 
места, во кое се запишува соодветната шифра на 
изворот на средствата од Кодексот на шифрите кој 
е составен дел на Упатството за обрасците за при-
јавување на договори за надворешнотрговски про-
мет и за начинот на пополнување на тие обрасци, 
што е внесена во осенченото поле на рубриката 24 
во пријавата за склучениот договор за увозот; 

43) ,рубриката 43 не се пополнува, освен ако 
со посебен пропис е определено поинаку; 

44) рубриката 44 не се пополнува, освен ако 
со посебен пропис е определено поинаку; 

45) во рубриката 45 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 2 моста, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето за стоките што биле привремено 
извезени заради облагородување. Редниот број на 
наименувањето се означува со броевите од 02 до 99: 

46) во рубриката 46 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера во 
која се изразуваат стоките што биле привремено 
извезени заради облагородување, а во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодветна-
та шифра од Кодексот на шифрите; 

47) во рубриката 47 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 9 цели и 2 децимални места, во чсое се за-
пишува количината на стоките што биле привреме-
но извезени заради облагородување во соодветната 
единица на мера. Во првите 9 места се запишува 
целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. Ако 
количината во единица на мера е цел број, во дру-
гите 2 места се запишуваат нули; 

48) во рубриката 48 (Нето тежина во килограми) 
се пополнува само шифарско поле со должина од 9 
цели и 2 децимални места во кое се запишува нето-
-тежината на стоките што биле привремено извезени 
заради облагородување изразена во килограми. Во 
првите 9 места се запишува целиот број, а во дру-
гите 2 места одвоени со испрекината линија, се за-
пишува децималниот број; 

49) во рубриката 49 (Царинска основица) се 
пополнува само шифарско поле со должина од 10 
места, во кое-се запишува вредноста на привремено 
извезените стоки што се преработени, обработени, 
односно доработени, која претставува царинска ос-
новица а која тие стоки ја имале на денот на вра-
ќањето од странство; 

50) во рубриката 50 (Тарифен број и наименува-
ње на, стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишува тариф-
ниот став без царинската стапка (тарифна ознака 
и наименување според Царинската тарифа) од Ца-

ринската тарифа и вообичаениот трговски назив 
на стоките што биле привремено извезени заради 
облагородување. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа с^ 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописот со кој увозот на стоките е посебно регу-
лиран (Одлука и др.), во рубриката 50 покрај пода-
тоците од став 1 на оваа точка, се запишува и по-
себниот дел на наименувањето од тие прописи, што 
не е опфатено со наименувањето од Царинската 
тарифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот. 

Наименувањето на стоките во Царинската дек-
ларација мора да биде потполно, така што стоките 
со сигурност да можат да се распоредат според Ца-
ринската тарифа и другите тарифи односно другите 
прописи што се применуваат при увозот на стоките; 

51) во рубриката 51 (Основ за намалување -
зголемување на царинската стапка) се пополнува 
само шифарското поле со должина од 1 место, во 
кое се запишува шифрата за соодветниот основ на 
намалувањето, односно зголемувањето на царинската 
стапка од Кодексот на шифрите; 

52) во рубриката 52 (Царинска стапка) се попол-
нува само шифарско поле со должина од 2 цели и 2 
децимални места, во кое се запишува царинската 
стапка која важи на денот на настанувањето на об-
врската за плаќање царина, (член 19 вд Царинскиот 
закон). 

Ако царинската стапка е цел број, во делот на 
шифарското поле за децимални места, одвоени со 
испрекината линија, се запишуваат нули. Ако ца-
ринската стапка е „Сл", шифарското поле не се по-
полнува; 

53) во рубриката 53 (Износ на посебните давачка 
за земјоделски и прехранбени производи во динари) 
се пополнува само шифарското поле, со должина од 
8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на 
посебната увозна давачка за земјоделски и прехран-
бени производи. Износот на посебната давачка за 
земјоделски и прехранбени производи се добива со 
множење на количината на стоките во единица на 
Мера со пропишаната 'посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната давачка за зе-
мјоделски и прехранбени производи, се запишува во 
рубрика 53 со цел број, со заокруживање на деци-
малните броеви; 

54) во рубриката 54 (посебна такса) се пополнува 
само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 
децимално место, во кое се запишува стапката на 
посебната такса од Одлуката за определување на 
стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса. 

4. Увезна царинска декларација за сместување на 
стоки на консигнација 

Член 10 
За сместување стоки на консигнационен склад се 

поднесува увозна царинска декларација за сместу-
вање на стоки на консигнација на Образецот V -
Увозна царинска декларација за сместување на сто-
ки' на консигнација. 

Ако по една царинска декларација се пријаву-
ваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во 
повеќе од 4 тарифни става, кон декларацијата се под-
несува потребниот број влошки на Образецот У/1, 
што е составен дел на декларацијата. 

Декларацијата ја поднесува држателот на кон-
сигнационен склад или од него овластеното лице, во 
4 примероци, од кои два примерока задржува царин-
арницата, а два примерока му предава на подносите-
лот на декларацијата. 

Член 11 
Увозната царинска декларација за сместување 

на стоки на консигнација се популнува на следиот 
начин: 
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1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарница-
та — испоставата) се запишува називот на царин-
арницата, односно на царинската испостава к а ј која 
се врши царинењето на стоките, а во шифарското 
поле со должина од 5 места се запишува шифрата 
на царинарницата, односно на царинската испостава 
од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во 
шифарекото поле со должина од 6 места се запишу-
ва бројот под кој декларацијата е регистрирана к а ј 
царинарницата во контролникот на увозните царин-
ски декларации. Таа рубрика ја пополнува царин-
арницата к а ј која се врши царинење на стоките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата), во три шифарски полиња со должина од 
по 2 места се запишува со цифри денот, месецот и 
годината кога декларацијата е примена (на пример, 
датумот 4 мај 1979 година, се запишува: 04 05 79). Таа 
рубрика за пополнува царинарницата к а ј која се 
врши царинење на стоките^ 

4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се примени) 
се запишуваат прописите или основот за остварува-
ње на определени права во постапката на царинење-
то, а во рубриката 4 под б) (Прилага^) се запишува 
називот на исправите што се поднесуваат кон декла-
рацијата; 

5) во рубриката 5 (Подносител на декларација-
та) се запишува називот и адресата на лицето што 
ја поднесло декларацијата. Во таа рубрика се запи-
шуваат и името и презимето на одговорниот работ-
ник ка ј подносителот на декларацијата; 

6) во рубриката 6 (Држател на консигнационен 
склад) се запишуваат називот и адресата на орга-
низацијата на здружен труд — застапник на стран-
ската фирма, на која царинарницата и одобрила о-
творање ма консигнационен склад за сместување на 
стоки, а во шифарското поле се запишува шифрата 
на држателот на консигнационен склад што ја опре-
делува Сојузната управа за царини; 

7) во рубриката 7 (Странска фирма) се запишу-
ваат називот и адресата на странската фирма што 
ја застапува држателот на консигнационен склад и 
во чиј консигнационен склад се сместуваат стоките, 
а во шифарското поле со должина од 5 места, се за-
пишува шифрата на странската фирма од решението 
за отворање на консигнационен склад; 

8)- во рубриката В (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 2 
места,, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања пријавени со односната декларација. 

Со една декларација можат да се пријават на ј -
многу 99 наименувања; 

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност на стоките 
во валута) се пополнува са.мо шифарското поле со 
должина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се 
запишува вкупната вредност на стоките изразена во 
валута што се пријавува во увозната царинска де-
кларација за сместување на стоки на консигнација. 
Во првите 10 места се запишува целиот број, а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број. 

Под шифарското поле се запишува вкупнио-т из-
нос на трошоците во валута до југословенската гра-
ница, што се засметуваат во царинската основица: 

10) во рубр,иката 10 (Вид на валутата) се запишу-
ва ознаката на видот на валутата според која се 
врши пресметка со странската фирма (на пример' 
USA $, CAN §fr., Bug Of. GDR 0$, а во п и в а р с к о т о 
поле со должина од 3 места се запишува шифрата 
на односната валута од Кодексот на шифрите; 

11) рубриката 11 не се пополнува освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

12) го рубриката 12 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 2 места, во кое се запишвуа редниот број на на-
именувањето, под кој се наведени стоките ђо однос-
ната декларација ; ' 

13) во рубриката 13 (Тарифен број и наименува-
ње на стоките според царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
ниот став без царинската стапка (тарифна ознака и 
наименувањето според Царинската тарифа) од Ца-
ринската тарифа и вообичаениот трговски назив на 
стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за исти стоки од про-
писите со кои увозот на стоките е посебно регулиран 
(Одлука и др ), во рубриката 13, покрај податоците 
од став 1 на оваа точка, се запишува и по-
себниот дел на наименувањето од тие прописи, што 
не е опфатено со наименувањето од Царинската та-
рифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места, се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот. 

Во рубриката 13 може да се запише само едно 
наименување, со соодветна шифра на тарифниот 
став. 

Наименувањето на стоките во царинската декла-
рација мора да биде потполно, така што стоките со 
сигурност да можат да се распоредат според Царин-
ската тарифа и другите тарифи, односно другите 
прописи што се применуваат при увозот на стоките; 

14) во рубриката 14 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера која. 
во Одлуката е пропишана за односните стоки, а во 
шифарското поле со должина од 2 места се запишу-
ва соодветната ш и ф р а од Кодексот на шифрите. 

Ако за стоките што се 'сместуваат на консигна-
ционен склад со Одлуката не е пропишана единица 
на мера, во рубриката 14 се запишува единицата на 
мера и шифрата од Кодексот на шифрите; 

15) во рубриката 15 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шпфарското поле со должи-
на од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запи-
шува количината на стоките во соодветна га единица 
на мера. Во првите 8 места се запишува целиот број, 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број Ако количината во 
ед пица на мера е цел број, во другите 2 места се за-
пишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на договорената цена врз пресметковната тежана, 
во рубриката 15 се запишува договорената пресме-
тковна тежина на стоките; 

16) во рубриката 16 (Тежина во килограми) се 
запишува бруто-тежпната на стоките извразена во 
килограми;7 

17) во рубриката 17 (Број на колетите) се запи-
шува вкупниот број на колегите што се однесуваат 
на едно наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во кампон или вагон во 
те) се запишуваат формата и ознаката на колетот 
односно вагони, што се однесураат на едно наимену-
вање. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден колет, односно ако пристигна ле 
во еден камион или вагон, бројат на колетот, однос-
но камионот или вагонот се запишува само ка ј прво-
то наименување; 

18) во рубриката 18 (Форма и ознака на к о л е в -
те) се запишуваат формата и ознаката на колстот 
(На пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15), 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во 
рубриката 18 се запишува регистарскиот број на ка-
мионот, односно бројот на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камио-
ни, односно вагони, рубриката 18 не се пополнува, 
туку во посебната спецификација што се прилага 
кон царинската декларација,, се запишуваат реги-
старските броеви на сите камиони, односно броевите 
на сите вагони; 

19) во рубриката 19 (Вредност на стоките ЕО ва -
лута), во шифарското поле со должина о л 9 цели и 
2 децимални места се запишува фактурната вредност 
на стоките искажана во валута, 
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Во првите 9 места се запишува целиот број, а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број; 

20) рубриката 20 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува според одредбите на точка 12 од овој 

' член; 
21) рубриката 21 (Тарифен број и наименување 

на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се пополнува според 
одредбите на точка 13 од овој член; 

22) рубриката 22 (Единица на мера) се пополнува 
според одредбата на точка 14 од овој член; 

23) рубриката 23 (Количина во единица на мера) 
се пополнува според одредбите на точка 15 од овој 
член; 

24) рубриката 24 (Тежина во килограми) се по-
полнува според одредбата на точка 16 од овој член, 

25) рубриката 25 (Број на колегите) се пополну-
ва според одредбите на точка 17 од овој член; 

26) рубриката 26 (Форма и ознака на колегите) 
се пополнува според одредбите на точка 18 од овој 
член; 

27) рубриката 27 (Вредност на стоките во валу-
та) се пополнува според одредбите на точка 19 од 
овој член, 

5. Увезна царинска декларација за конечно царин-
ење на консигнациони стоки 

Член 12 
За конечно царинење на стоки продадени од кон-

сигнационен склад, на делови издадени од консиг-
национен склад бесплатно заради замена на оште-
тени или неисправни делови во гарантниот рок, ка -
ко и заради кусоци на стоки во консигнационен склад 
се поднесува увозна царинска декларација на обра-
зецот XXIV - Увозна царинска декларација за ко-
нечно царинење на консигнациони стоки. 

Ако по една декларација се пријавуваат повеќе 
видови стоки што се распоредуваат во повеќе од 2 
тарифни става, кон декларацијата се поднесува по-
требниот број влошки на образецот XXIV1! — Уво-
зна царинска декларација за конечно царинење на 
консигнациони стоки, што се составен дел на декла-
рацијата, 

Увезна царинска декларација за конечно ца-
ринење на консигнациони стоки ја поднесува др-
жателот на консигнациониот склад или од него 
овластеното лице, во 5 примероци, од кои 2 приме-
рока задржува царинарницата, 1 примерок доставу-
ва до надлежната народна банка на републиката, 
односно до народната банка на автономната покра-
ина, а 2 примерока му предава на подносителот на 
декларацијата. 

Член 13 
Увозната царинска декларација за конечно ца-

ринење на консигнациони стоки се пополнува на. 
следниот начин: 

1) во рубриката 1 (И пријавуван на царинар-
ницата — испоставата) се запишува називот на ца-
ринарницата, односно на царинската испостава к а ј 
која се врши царинењето на стоките, а во ш и ф а р -
сксто поле се должина од 5 места се запишува ши-
фрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) во 
шифарското поле со должина од 6 места се запи-
шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
к а ј царинарницата во контролникот на увозните 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата к а ј која се врши царинење на сто-
ките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата) во три шифарски полиња со должина 
од по 2 места со цифри се запишуваат денот месе-
цот и годината на приемот на декларацијата (на 
пример: датумот 5 мај 1979 година ќ е се запише: 
05 05 79), а во продолжение вон од шифарските 

полиња се запишува и часот кола декларацијата в 
примена во царинарницата. Таа рубрика ја пополн 
нува царинарницата к а ј која се врши царинење на 
стоките; 

4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се прњмениЈ 
се запишуваат прописите или основот за остварува-
ње на определени права во постапката на царине-
њето, а во рубриката 4 под б) (Прилагам) се запи-
шуваат називите на исправите што се поднесуваа^ 
кон декларацијата; 

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на држателот на конси-
гнационен склад што во смисла на член 218 став 1 
на Царинскиот закон е царински обврзник, а во 
шифарското поле се запишува соодветната ш и ф р а 
што ќе ја определи Сојузната управа за царини; 

к 6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишува називот, односно името и презимето 
и адресата на лицето што је поднело декларацијата, 
а во шифарското поле се запишува шифрата на 
подносителот на декларацијата што је определува 
Сојузната управа за царини. Во таа рубрика се за -
пишуваат и името и презимето на одговорниот ра-
ботник к а ј подносителот на декларацијата; 

7) во рубриката 7 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиката, односно на надлежната народна 
банка на автономната покраина, на чрхе подрачје 
се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во 
шифарокото поле со должина од 3 места се запи-
шува шифрата на надлежната народна банка од 
Кодексот на шифрите. 

Ако конечно се царинат стоките што се изда-
дени од консигнационен склад без наплата на про-
тиввредност. рубриката 7 не се пополнува; 

8) во рубриката 8 (Паритет) се запишуваат усло-
вите на испораката на стоките, со назначување на 
местото или границите (на пример: франко Лондон, 
франко австрискочехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска гра-
ница, во рубриката 8 се запишува и називот на со-
седната земја преку која се доставени стоките (на 
пример: франко југословенско-италијанска граница); 

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност на стоките 
во валута за раздолжување) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 10 цели и 2 деци-
мални места, во кое се запишува вкупната вредност 
на стоките изразена во валута што се пријавува 
со увозната царинска декларација за конечно цари-
нење на консигнациони стоки заради раздолжување 
на. евиденцијата на консигнациониот склад. Во пр-
.вите 10 места се запишува целиот број, а во другите 
2 места, одвоени со испрекината линија, се запи-
шува децималниот број; 

10) во рубриката 10 (Вид и националност на пре-
возното средство), се запишуваат соодветниот вид 
и домашната, односно странската припадност на 
превозното средство со кое стоките ја преминале 
царинската линија, а во шифарското поле со дол-
жина од 2 места се запишува соодветната ш и ф р а 
од Кодексот на шифрите ; 

И) во рубриката 11 (Земја од која се увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата во ко ја 
се наоѓа седиштето на странската фирма што д р -
жателот на консигпациониот склад ја застапува, а 
во шифарското поле со должина од 3 места се з а -
пишува шифрата на односната хземј а од Кодексот 
на шифрите; 

12) во рубриката 12 (Зѕм.та на плаќањето) се 
запишува називот на земјата во која ќе се изврши 
плаќањето на стоките, а во шифарското поле со 
должина од 3 места се запишува шифрата на одно-
сната земја од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат стоки без плаќање на против-
вредност таа рубрика не се пополнува; 

13) во рубриката 13 (Вид на валутата) се запи-
шува ознаката за видот на валутата по која се врши 
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пресметка со странската фирма (на пример USA I, 
CAN $, Sfr. Bug. 0$, GDR 0$), а во шифарското поле 
со должина од 3 места се запишува шифрата на од-
носната валута од Кодексот на шифрите; 

14) во рубриката 14 (Земја на потеклото) се за-
пишува називот на земјата во која се произведени 
стоките, според прописите за потеклото на стоките 
и исправите со кои се докажува потеклото на сто-
ките, а во шифарското поле со должина од 3 места 
се запишува шифрата на односната земја од Кодек-
сот на шифрите; 

15) во рубриката 15 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
2 места, во кое се запишува вкупниот број наиме-
нувања пријавени според царинската декларација. 

По една декларација можат да се пријават нај-
многу 99 наименувања; 

16) во рубриката 16 (Вкупна продажна вредност 
на стоките во валута) се пополнува само шифар-
ското поле со должина од 10 цели и 2 децимални 
места, во кое се запишува вкупната продажна вре-
дност на стоките изразена во валута што е прија-
вена со увозната царинска декларација за конечно 
царинење на консигнациони стоки. Во првите 10 
места се запишува целиот број, а во другите 2 мес-
та, одвоени со испрекината линија, се запишува 

* децималниот број; 
17) во рубриката 17 (Консигнационен склад) се 

запишува називот на странската фирма што држа-
телот на консигнационен склад ја застапува и која 
е означена во решението на царинарницата за 
отворање на консигнациониот слад, а во шифарско-
то поле со должина од 5 места се запишува шиф-
рата на странската фирма (консигнационен склад) 
од решението; 

18) во рубриката 18 (Датум на настанувањето на 
обврската за плаќање царина) се пополнува само*-
пиварското поле со должина од 6 места, во кое со 
цифри се запишуваат денот, месецот и годината 
кога купувачот ги презел стоките од конеигнаци-
ониот склад. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка по една декларација можат да се пријават 
и стоките за кои обврската за плаќање царина нас-
танала во повеќе од еден ден, под услов од денот 
на настанувањето на обврската за плаќање царина 
до денот на поднесувањето на декларацијата да 
не се изменети прописите за плаќање царина и 
други увозни давачки, односно прописите што го 
регулираат увозот на стоките. Во тој случај, во ши-
фарското поле со цифри се запишуваат денот, .ме-
сецот и годината на поднесувањето на деклараци-
јата; 

19) во рубриката 19 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и 'годината кога е примена декларацијата во 
смисла на член 257 од Царинскиот закон; 

20) во рубриката 20 (Давачка за царинско еви-
дентирање) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 1 место, во кое се запишува стапката 
на давачката за царинско евидентирање за стоките 
што подлежат на плаќање на таа давачка; 

21) рубриката 21 (Давачка за израмнување на 
даночното оптоварување) се пополнува на начинот 
предвиден за пополнување на рубриката 20; 

22) во рубриката 22 (Такса во пари според те-
ж.ината) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 1 место, во кое се запишува ,Д" за стоките 
што подлежат на плаќање на таксата од Тарифниот 
број 19 од Законот за тарифата на сојузните адми-
нистративни такси. 

По една царинска декларација не можат исто-
времено да се пријават стоки што подлежат на 
плаќање на таксата од Тарифниот број 19 од Зако-
нот за тарифата на сојузните административни так-

си и стоки што се ослободени од плаќање на таа 
такса. 

23) во рубриката 23 (Начин за плаќање на ца-
ринските давачки) се запишува соодветниот начин 
на плаќање царина и други увозни давачки од Ко-
дексот на шифрите, а во шифарското поле со дол-
жина од 1 место се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

По една царинска декларација можат да се при-
јават само стоки за кои царината и другите увозни 
давачки се плаќаат на еден од начините предвиде-
ни во Кодексот на шифрите; 

24) во рубриката 24 (Реден број на наименува-
њето), во која се означува редоследот на наимену-
вањата на стоките во царинската декларација, во 
ншфарското поле со должина од 2 места се запишу-
ва редниот број на наименувањето под кој стоките 
се пријавени во декларацијата; 

25) во рубриката 25 (Единици на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера ко-
ја во Одлуката е пропишана за односните стоки, а 
во шифарското поле со должина од 2 места се за-
пишува соодветната шифра од Кодексот на шиф-
рите. 

Ако за стоките што конечно се оцаринети со 
Одлуката не е пропишана единица на мера, во ру-
бриката 25 се запишува единицата на мера и ши-
фрата од Кодексот на шифрите што е означена во 
рубриката 14 од декларацијата за сместување на 
стоките на консигнација; 

26) во рубриката 26 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 8 цели и 2 децимални места, во кое се за-
пишува количината на стоките во соодветната еди-
ница на мера. Во првите 8 места се запишува цели-
от број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. 

Ако количината на стоките во единица на мера 
е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули; 

27) во рубриката 27 (Нето-тежина во килогра-
ми) се пополнува само шифарското поле со должи-
на од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запи-
шува нето-тежината на стоките изразено во кило-
грами. Во првите 9 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број, 

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во 
другите две места се запишуваат нули; 

28) во рубриката 28 (Царинска основица) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 19 
места, во кое се запишува вредноста на стоките што 
ја претставува царинската основица; 

29) во рубриката 29 (Тарифен број и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
ната ознака од Царинската тарифа и трговскиот 
вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле 
со должина од 9 места се запишува соодветната ши-
фра на тарифниот став од Списокот. 

Во рубриката 29 може да се запише само ед-
на тарифна ознака. 

Трговскиот вобичаен назив на стоките мора да 
биде потполн и определен, така што со сигурност 
да можат да се утврдат својствата на стоките и сто-
ките да се распоредат според Царинската тарифа, 
другите тарифи, односно другите прописи што се 
применуваат при увозот, односно извозот на сто-
ките; 

30) во рубриката 30 (Основ за намалување -
зголемување на царинската стапка) се пополнува 
само шифарското поле со должина од 1 место, во 
кое се запишува шифрата за соодветниот основ за 
намалување, односно зголемување на царинската 
стапка од Кодексот на шифрите; 

31) во рубриката 31 (Царинска стапка) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 2 це-
ли и 2 децимални места, во кои се запишува царин-
ската стапка што важи на денот на настанувањето 
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на обврската за плаќање царина (член 19 став 1 
точка 3 на Царинскиот закон). 

Ако царинската стапка е цел број, во делот 
на шифарското поле за децимални места, одвоени 
со испрекината линија, се запишуваат нули. Ако 
царинската стапка е „СЛ", шифарското поле не се 
пополнува; 

32) во рубриката 32 (Износ на посебните давач-
ки за земјоделски и прехранбени производи во ди-
нари) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 8 места, во кое се запишува пропишаниот 
износ на посебната увозна давачка за земјоделски и 
прехранбени производи. Износот на посебната уве-
зна давачка за земјоделски и прехранбени производи 
се добива со множење на количината на стоките во 
единица на мера со пропишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната увозна давач-
ка за земјоделски и прехранбени производи се за-
пишува во рубриката 32 со цели броеви, со заокру-
жување на децималните броеви; 

33) во рубриката 33 (Посебна такса) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 2 цели 
и 1 децимално место, во кое се запишува стапката 
на посебната такса од Одлуката за определување на 
стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса; 

34) во рубриката 34 (Режим на увозот) се запи-
шува кратенка за определената форма на увозот 
од Одлуката (на пример: ЛБ, ДК), а во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите 

Ако од консигнационен склад се продаваат де-
лови за основни средства, наменети за тековно к 
инвестиционо одржување, во согласност со точка 8 
став 1 од Одлуката, во рубриката 34 се запишува 
кратенка за соодветната форма на увозот што за тие 
делови е пропишана во Одлуката, а во рубриката 
„Забелешка" се внесува забелешката: „Увоз во со-
гласност со точка 8 од Одлуката"; 

35) во рубриката 35 (Вредност на стоките во 
валута - За раздолжување) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални 
места, во кое се запишува фактурната вредност на 
стоките од шифарското поле на рубриката 19, одно-
сно на рубриката 27 од увозната царинска деклара-
ција за сместување на стоките на консигнација, од-
н о с у вредноста на стоките од решението на цари-
нарницата за промена на вредноста на стоките. Ако 
вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места 
се запишуваат нули; 

36) во рубриката 36 (Вредност на стоките во 
валута — Продажна) се пополнува само шифарско-
то поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, 
во кое се запишува вредноста на стоките изразена 
во валута по која се продадени стоките. Ако вред-
носта на стоките е цел број, во другите 2 места се 
запишуваат "нули; 

37) во рубриката 37 (Вредност на стоките во 
динари франко југо граница) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 10 места, во кое се 
запишува вредноста на стоките во динари, што се 
добива со пресметување на износот во валутата што 
е запишана во рубриката 36 - во вредност франко 
југословенската граница во динари, според курсот 
и Одлуката за утврдување на курсевите на стра-
нските валути за определување на основицата за 
пресметување на царината и другите давачки за 
пресметување на даночните олеснеше а при увозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, зголемени за 
-износот на трошоците што се засметуваат во цари-
нската основица; 

38) во рубриката 38 (Корисник, назив и место) 
се запишуваат називот и адресата на организацијата 
на здружен труд за чија сметка се увезуваат сто-
ките. 

Во шифарското поле со должина од 7 места, 
во првото место, одвоено со испрекината линија, 

од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на 
републиката, односно на автономната покраина на 
чија територија се наоѓа седиштето на корисникот, 
а во другите 6 места од Кодексот на шифрите се 
запишува шифрата на стопанската дејност, односно 
гранката во која спаѓа основната дејност на корис-
никот. 

Ако конечно се царинат стоки за потребите на 
вооружените сили на ,Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на органите и организации-
те на федерацијата, на материјалните резерви во 
федерацијата, на фондот за побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените подрачја или за другите 
потреби на федерацијата, во шифарското поле со 
должина од 7 места, во првото место, одвоено со ис-
прекината линија, ,се запишува цифрата 7. Во дру-
гите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува 
шифрата на стопанската дејност, односно на гран-
ката во која спаѓа основната дејност на корисникот. 

Во една рубрика не можат да се запишуваат по-
датоци за повеќе корисници од различни стопански 
дејности, односно гранки. 

За стоките чија вкупна вредност не го премину-
ва износот од 2.000 динари по еден корисник, руб-
риката 38 не се пополнува; 

39) во рубриката 39 се пополнува само шифар-
ското поле со должина од 3 места, во кое се запи-
шува соодветната шифра на изворите на средствата 
од Кодексот на шифрите што е составен дел на 
Упатството за обрасците за пријавување на догово-
рите за надворешнотрговскиот промет и за начи-
нот на пополнување на тие обрасци; 

40) во -шифарското поле на рубриката 40, со 
должина од 3 места, се запишува редниот број под 
кој во Сојузната управа за царини е евидентирано 
решението за намалување на царинските стапки, 
односно за ослободување од плаќања царина (цари-
нски контингенти). Таа рубрика ја пополнува цари-
нарницата. 

41) рубриката 41 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку. 

6. Декларација за царинската вредност на увезените 
стоки 

Член 14 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации од члед 3 на овој правилник, што под-
несуваат Увозна царинска декларација на образецот 
I, должни се за секое наименување на стоките при-
јавени по таква декларација да поднесат и деклара-
ција за царинската вредност на увезените стоки на 
Образецот VI — Деклаоација за царинската вред-
ност на увезените стоки. 

Декларацијата од став 1 на овој член се поднесу-
ва во два примерока, од кој еден примерок задржу-
ва царинарницата, а еден примерок му предава на 
подносителот на декларацијата. 

Член 15 
Декларацијата за царинската вредност на уве-

зените стоки се пополнува на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (Царинарница — испсстава) се 

запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава ка ј која се врши царинењето 
на стоките; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) се 
запишува бројот под кој увозната царинска декла-
рација кон која е поднесена, декларација за царин-
ската вредност на увезените стоки е ригистрирана 
к а ј царинарницата во контролникот на увозните ца-
рински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата кај, која се врши царинењето на ,сто-
ките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот па декла-
рацијата) со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога е примена декларацијата. Таа рубри-
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ка ја пополнува царинарницата ка ј која се врши 
царинењето на стоките; 

4) во рубриката 4 (Реден број на наименувањето 
од декларацијата) се запишува редниот број на 
наименувањето под кој стоките се „ пријавени во' 
увозната царинска декларација. 

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето, што според 
член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник; 

6) во рубриката 6 (Тарифен број на Царинската 
тарифа) се запишуваат тарифниот број, точката и 
соодветните одредби од Царинската тарифа во кои 
се распоредуваат пријавените стоки; 

7) во рубриката 7 (Број и датум на фактурата) 
се запишуваат бројот и датумот на фактурата на 
пријавените стоки; 

8) во рубриката 8 (Паритет на испораката) се за-
пишуваат условите на испораката на стоките, со 
назначување на местото или границата (на пример: 
франко Лондон, франко австриско-чехословачка 
граница); 

9) во рубриката 9 (Бруто — вредност на стоките) 
се запишува вкупната вредност на стоките од фак-
турата, без одбивање на износите што не се засме-
туваат во царинската основица; 

10) во рубриката 10. (Вообичаен паричен рабат) 
се запишува износот на вообичаениот паричен рабат 
што е даден при купувањето на односните стоки, а 
кој е договорен помеѓу странската фирма на прода-
вачот и царинскиот обврзник; 

И) во рубриката И (Каса сконто) се запишува 
износот на каса сконтото што е даден пр^ купува-
њето на односните стоки, а што е договорен помеѓу 
странската фирма на продавачот и царинскиот об-
врзник; 

12) во рубриката 12 (Трошоци за монтажа) се 
запишува износот посебно искажан во фактурата, а 
засметан на купувачот на име трошоци за монтира-
ње што странскиот продавач на стоките ги изведува 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија; 

13) во рубриката 13 (Трошоци за техничка доку-
ментација) се запишува вредноста на техничката 
документација што ги придружува машините, апа-
ратите, уредите и др., а која посебно е искажана во 
фактурата: 

14) во рубриката 14 (Камата на кредитот) се 
запишува износот на каматата на кредитот, ако ка-
матата е искажана во фактурата; 

. 15) во рубриката 15 (Друго) се запишува' вкуп-
ниот износ на другите трошоци во врска со купу-
вањето и со доставувањето на стоките што не се 
засметуваат во царинската основица; 

16) во рубриката 16 (Вкупен износ што не се 
засметува во царинската основица) се запишува 
збирот на износите од рубриките 10 до 15 на оваа 
декларација; 

17) во рубриката 17 'Нето-вредкост на стоките) 
се запишува износот што претставува разлика по-
меѓу бруто-вредноста на стоките (рубрика О) и вкуп-
ниот износ што не се засметува во царинската осно-
вица (рзгбрика 16): 

18) во рубриката 18 (Трошоци на превозот) се 
запишуваат трошоците на превозот во смисла на 
одредбите на точ. 7 до 13 од Наредбата за начинот 
на утврдувањето на царинската ОСМОРИЦА (ЕО ната 
мошниот текст: Наредбата); 

19) во рубриката 19 (Трошоци на осигурувањето) 
се запишуваат трошоците на осигурувањето во смис-
ла па точка 14 од Наредбата; 

20) во рубриката 20 ^Посредничка провизија) се 
запишува посредничката провизија во смисла на 
точка 15 од Наредбата; 

21) во рубриката 21 (Трошоци настанати со при-
бавување на документација за купување на стоките 
вклучувајќи ги и конзуларните такси) се запишу-
ваат трошоците во смисла на точка 16 од Наредбата: 

22) во рубриката 22 (Давачки и превозни такси 
што ги товарат стоките надвор од царинското под-
рачје на Југославија) се запишуваат трошоците во 
смисла на ,точка 17 од Наредбата; 

23) во рубриката 23 (Трошоци за вообичаена ам-
балажа) се запишуваат трошоците за вообичаена"' 
амбалажа во смисла на точ. 18 и 19 од Наредбата; 

24) во рубриката 24 (Трошоци за натовар и пре-
товар) се запишуваат трошоците за натовар и пре-
товар во смисла на точка 20 од Наредбата; -

25) во рубриката 25 (Други трошоци во врска со 
доставувањето на стоките) се запишуваат трошоците 
за складирање, препакување, сортирање, сушење, 
мерење и слични трошоци во врска со доставување-
то на стоките, настанати надвор од царинското под-
рачје на Југославија (точка 20 од Наредбата), вред-
носта на правото на употреба на патент и модел и 
вредноста на стоките што се користат како сред-
ство за репродукција (точ. 21 до 24 од Наредбата^; 

26) во рубриката 26 (Вкупни трошоци што се 
засметуваат, во царинската основица, се запишува 
збирот на износите од рубриките 18 до 25 од оваа 
декларација; 

27) во рубриката 27 (Царинска основица) се за-
пишува вредноста на стоките што претставува ца-
ринска основица, што ја сочинува збирот на изно-
сите од рубриките 17 до 26 на оваа декларација. 

7. Извозна царинска декларација 
Член 16 

За стоките ипо се извезуваат се поднесува из-
возна царинска декларација на Образецот VII — 
Извозна царинска декларација, ако со Царинскиот 
закон или со пропис донесен врз основа на тој за-
кон не е определено поинаку. 

Ако по една декларација од став 1 на овој член 
се пријавуваат повеќе видови стоки што се распо-
редуваат во повеќе од 2 тарифни -става, кон таа 
декларација се поднесува потребниот број влошки 
на Образецот УИ/1 - Извозна царинска деклара-
ција, што е составен дел на декларацијата. 

Декларацијата се поднесува во 6 примероци, од 
кои два примерока задржува царинарницата, еден 
примерок доставува до надлежната народна банка 
на републиката, односно до народната банка на ав-
тономната покраина, а три примероци му предава на 
подносителот на декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 
ако царинењето се врши во испратнзта царинарни-
ца што не е истовремено и излезна царинарница, 
еден примерок на декларацијата ги придржува сто-
ките до излезната царинарница, која го заверува и Зг 
го враќа на исправата царинарница како потврда 
дека стоките се извезени од Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија а на подносителот 
на декларацијата му се предаваат два примерока 
од декларацијата. 

Ако за остварување на определени права по ос-
нов на извозот е потребно до надлежните органи да 
се поднесат определен број примероци на извозната 
царинска декларација, подносителот на деклараци-
јата може до царинарницата да ја поднесе деклара-
цијата до поголем број примероци од пропишаниот. 

Ако се ,царинат истовидни стоки што се произ-
ведени во повеќе републики, односно автономни по-
краини, а истите се неделиви по количина, во из-
возната царинска декларација, под реден број 1 од 
наименувањето и во соодветните рубрики се запи-
шуваат податоци за целокупн-ата количина и вред-
ност на стоките, додека под другите редни броеви 
на наименувањ.ето и во соодветните рубрики се за-
пишуваат податоци пропорционално на учеството 
на производителите од подрачјето на одделни репу-
блики, односно автономни покраини. 

Член 17 
Извозната царинска декларација од член 16 на 

овој правилник ја поднесуваат: 
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1) организацијата на здружен труд, односно 
друга организација што ги извезува стоките; 

2) организацијата на здружен труд, односно дру-
га организација што има писмено овластување, или 
диспозиција на царинскиот обврзник за поднесува-
ње на царинска декларација; 

3) организацијата на здружен труд што е реги-
стрирана за работи на снабдување на превозни 
средства во меѓународниот сообраќај за царинење 
на домашни стоки, што во смисла на посебни пропи-
си се продадени заради снабдување на превозни 
средства што сообраќаат со странство. 

Како организација на здружен труд, односно 
друга организација, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета организацијата што е овластена за 
вршење на надворешнотрговско работење, односно 
организацијата што ги праќа стоките во странство. 

Член 18 
Извозната царинска декларација се пополнува 

на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарни-

цата - испоставата) се запишува називот на царинар-
ницата односно на царинската испостава ка ј која 
се врши царинење на стоките, а во шифарското по-
ле со должина од 5 места се запишува шифрата на 
царинарницата односно на царинската испостава 
од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2, (Број на декларацијата), во 
шифарското поле со должина од 6 места, се запи-
шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
ка ј царинарницата во контролникот на извозните 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата ка ј која се врши царинење на стоките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата), во 3 шифарски полиња со должина од по 
2 места со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога е примена декларацијата (на пример: 
датумот 4. мај 1979 година се запишува: 04 05 79). 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата, односно 
царинската испостава ка ј која се врши царинење 
на стоките; 

4) во рубриката 4 (Прилагам) се запишуваат на-
зивите на исправите Чпто се поднесуваат кон дек-
ларацијата; 

. 5) во рубриката, 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што во смисла 
на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврз-
них а во шифарското поле се запишува шифрата 
на царинскиот обврзник што ја определува Сојуз-
ната управа за царини. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, ако царински обврзник е организација на здру-
жен труд или друга организација што ги испраќа 
стоките во странство, а според посебни прописи не 
е должна да се регистрира за вршење на надвореш-
нотрговско работење, во шифарското поле со дол-
жина од 5 места се запишува бројот 99996; 

6) во рубриката 6 (Под,носител на декларацијата) 
се запишуваат називот и адресата на лицето што ја 
поднесло декларацијата, а во шифарското' поле се 
запишува шифрата на подносителот на деклараци-
јата што ја определува Сојузната управа за царини. 
Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето 
на одговорниот работник кај подносителот на дек-
ларацијата; 

7) во рубриката 7 (Фирма на купувачот) се за-
пишуваат називот и адресата на странската фирма, 
односно името и презимето на лицето што ги купило 
стоките од извозникот, односно на лицето што сто-
ките ги прима во странство — ако стоките се пра-
ќаат без плаќање на противвредност; 

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиката, односно на народната банка на ав-
тономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиш-
тето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле 
Со должина од 3 места, се запишува шифрата на 
надлежната народна банка од Кодексот на шифрите. 

Ако се извезуваат предмети на вооружување и 
воена опрема, односно машини, апарати, уреди и 
други предмети наменети за производство на пред-
мети за вооружување и воена опрема, за кои е под-
несена пријава за склучен договор за извоз до Вое-
ниот сервис, во рубриката 8 се запишува седиштето' 
на Воениот сервис, а во шифарското поле со дол-
жина од 3 места се запишува шифрата на Воениот 
сервис од Кодексот на шифрите; 

9) во рубриката 9 (Паритет) се запишуваат усло-
вите за испорака на стоките, со назначување на 
местото или границата (на пример: франко австрќ-
ско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенската грани-
ца, во рубриката 9 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која стоките се доставуваат (на 
пример: франко југословенско-италијанска граница). 

Ако се царинат стоки за кои се договорени пове^ 
ќе различни услови на испорака, во рубриката 9 се 
запишуваат сите договорени услови (на пример: 
франко Риека, 'ЕОВ Лондон); 

10) во рубриката 10 (Вид на извозот) се запишу-
ва соодветниот вид на извозот од Кодексот на ши-
фрите, а во шифарското поле со должина од 2 мес-
та се запишува соодветната шифра од Кодексот на 
шифрите. По една декларација може да се пријави 
само еден вид извоз; 

11) во рубриката 11 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вид и 
домашната, од,носно странската национална припад-
ност на превозното средство со кое стоките ја пре-
минуваат царинската линија, а во шифарското поле 
со должина од 2 места се запишува соодветната ши-" 
фра од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот учествува комбинирано превоз-
но средство ( на пример: влечниот дел е домашен, 
а приколката е странска), се запишува национална-
та припадност на влечниот дел на возилото; 

12) во рубриката 12 (Земја на намената) се за-
пишува називот на земјата во која стоките се ИЗ-
везуваат. а во шифарското поле со должина од 3 
места се запишува шифрата на односната земја ОД 
Кодексот на шифрите; 

13) во рубриката 13 ('Земја на наплатата) се за-
пишува називот на земјата во ко ја .ќе се наплатат 
извезените стоки, а во шифарското поле со должина 
од 3 места се запишува шифрата на односната земја 
од Кодексот на шифрите. Ако стоките се извезуваат 
без плаќање на противвредност, таа рубрика нѕ се 
пополнува; 

14) во рубриката 14 (Број и година на решение-
то со кое е одобрен привремен извоз), во шифарско-
то поле со должина од 8 "места, во првите 6 места се 
запишува бројот на решението, а во другите 2 места 
се запишуваат последните 2 цифри на годината во 
која е донесено решението. Таа рубрика ја попол-
нува царинарницата ка ј која се врши царинењето 
на стоките; 

15) во рубриката 15 (Датум на враќањето на при-
времено извезените стоки) се пополнува само ши^ 
фарското поле со должина од 6 места, во кои во пф 
две шифарски места со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината, до кога привремено извезените 
стоки треба да се вратат, во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија (на пример' датумот 
4 ноември 1979 година, се запишува: 04 11 79); 

16) во рубриката 16 (Вкупен број наименувања), 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
2 места, во кое се запишува вкупниот број на наи-
менувањата на стоките пријавени според односната 
декларација. Со една декларација можат да се при-
јават најмногу 99 наименувања; 

17) во рубриката 17 (Такса во пари според те-
жината) се запишува износот на таксата од тарифа 
ниот број 19 од Законот за тарифата на сојузните 
административни такси, пресметан врз вкупната 

тежина на стоките што се пријавени според односа 
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ната декларација. Таа рубрика ја пополнува цари-
нарницата ка ј која се врши царинење на стоките; 

18) во рубриката 18 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифарското поле со должина од в 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога е извршен царинскиот преглед 
на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата ка ј која се врши царинење на стоките; 

19) во рубриката 19 (Стоките и се упатуваат на 
царинарницата) се запишува називот на царинарни-
цата преку која стоките непосредно се извезуваат 
во странство, односно во слободна царинска зона, а 
во шифарското поле со должина од 5 места, се запи-
шува шифрата на царинарницата, односно на ца-
ринската испостава од Кодексот на шифрите. Таа 
рубрика се пополнува само кога стоките се царинат 
к а ј испратната царинарница што не е истовремено 
и излезна; 

20) во рубриката 20 (Број на обележјето) се за-
пишуваат бројот и видот на царинското обележје 

' што е ставено на стоките. 
Ако на стоките е ставена царинска пломба, во 

рубриката 20 се запишува и бројот на клештите со 
кој царинската пломба е жигосана. Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата ка ј која се врши царине-
ње на стоките; 

21) рубриката 21 не се пополнува, освен ако со 
посебни прописи е определено поинаку; 

22) во рубриката 22 /Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 2 места, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето под кој стоките се пријавени во 
декларацијата. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произве-
дени во повеќе републики, односно автономни покра-
ини, а истите не се деливи по количина, под реден 
број 1 од наименувањето и во соодветните рубрики 
се запишуваат податоци за целокупната количина 
и вредност на стоките, додека под другите редни 
броеви на наименувањето и во соодветните рубрики 
се запишуваат податоци пропорционално на учество-
то на производителите од подрачјето на одделни 
републики, односно автономни покраини; 

23) во рубриката 23 (Режим на извозот) се запи-
шува кратенка за определената форма на извозот 
од Одлуката (на пример: ЛБ, Д); 

24) во рубриката 24 (Број и опис на ко петите) 
се запишуваат вкупниот број на колетите, како и 
опис и ознака на колетите 'што се однесуваат на 
едно наименување- на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 24 се запишува вкупниот број на ка-
миони односно вагони и нивните ознаки 

Ако стоките се испраќаат во повеќе од 5 камио-
ни, односно вагони, рубриката 24 ве се 'пополнува, 
туку во посебна спецификација, што се прилага кои 
царинската декларација, се запишуваат регистар-
ските броеви на сите камиони, односно броевите на 
Сите вагони. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
Спакувани во еден колет, бројот, формата и оз^ака-
Фа на колетот се запишуваат во рубриката 24 само 
Кај пивото на именување; 

25) во рубриката 25 шифарското поле со должи-
на од 3 места не се пополнува, освен ако со посебен 
пропис е определено поинаку; 

26) ро рубриката 06 (Тарифен број и наименува-
ње на стоките според Царинската тарифа и тргов-
ски вообичаен назив на стоките) се запишуваат та-
рифен сто в без царинската стапка (тарифна ознака 
и наименувања според Царинската тарифа) од Ца-
ринската тарифа и вообичаениот трговски назив на 
стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои извозот на стоките е посебно ре-
гулиран (Одлука и др.), во рубриката 26, покрај по-
датоците од став 1 на оваа точка, се запишува и 

посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што не е опфатено со наименувањето од Царинската 
тарифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места, се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став 
од Списокот. 

Во рубриката 26 може да се запише само едно 
наименување, со соодветна шифра на тарифниот 
став од Списокот. 

Наименувањето на стоките во декларацијата мо-
ра да биде потполно. така што стоките со сигурност 
да можат да се распоредат според царинската тари-
фа и другите тарифи, односно другите прописи што 
се применуваат при извозот на стоките. 

Во рубриката 26 можат да се запишат тариф-
ниот број и наименувањето на стоките според Ца-
ринската тарифа само за стоките што се произве-
дени во една република, односно автономна покраи-
на. Ако се царинат истовидни стоки што се произ-
ведени тзо повеќе републики, односно автономни 
покраини, а истите не се деливи по количина, исто 
наименување ќе се запишува во рубриката 26 под 
соодветни редни броеви на наименувањето од колку 
републики, односно автономни покраини учествува, 
ле производители во производството на односните 
стоки. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 8 од оваа 
точка, рубриката 26 се пополнува на следниот начин: 

— ако се царинат повеќе видови стоки што при-
времено се извезуваат на саеми, изложби и други 
приредби во странство, како и штанд-материјали 
што се наменети за уредување на саемски просто-
рии, наместо наименувањето од Царинската тарифа 
во декларацијата може д,а се запише: „Саемски 
стоки". „Изложбени стоки", односно „Штанд-мате-
ријали", а во шифарекото поле се запишува бројот 
„44 50 00000"; 

— ако во странство се испраќаат стоки за бес-
платна распределба односно за потрошувачка на 
саеми, изложби и други приредби во странство, се 
запишува заедничко наименување „Потрошен мате-
ријал", а во шифарското поле се запишува бројот 
„22 50 00018"; 

— ако организацијата на здружен труд која из-
ведува работи во странство привремено извезува 
алат и ситен инвентар, се запишува заедничко на-
именување „Алат и ситен инвентар4', а во шифар-
ското поле се запишува бројот „82 50 00003"; 

— ако се царинат домашни стоки,, освен гориво 
и мазиво, што се продадени заради снабдување на 
превозни средства во меѓународниот сообраќај, на-
место наименувањето од Царинската тарифа се за-
пишува: „Снабдување на превозни средства во ме-
ѓународниот сообраќај", а во шифарското поле се 
запишува бројот: „21 50 00001". 

За стоките од став 7 ^а оваа точка подносителот 
на декларацијата кон декларацијата поднесува спе-
цификација на стоките што се царинат; 

27) во рубриката 27 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
што го водат организациите на здружен труд според 
Наредбата за водење евиденција за склучените де-
визни и кредитни работи со странство, а под кој 
број таа пријава е регистрирана ка ј надлежната 
народна банка. 

Ако стоките се извезуваат заради облагородува-
ње, во рубриката 27 се запишува бројот на пријава-
та за склучениот договор за увоз на услуги, под кој 
таа пријава е'регистрирана ка ј надлежната народна 
банка. 

Во таа рубрика не се запишуваат дру^и броеви, 
подброеви, букви или ознаки, освен основниот број 
на пријавата за склучениот договор; 

28) во^рубриката 28 (Датум на заклучокот) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 6 мес-
та, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот 
и годината на склучувањето на договорот за извоз, 
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а под тоа поле се запишува датумот кога е изврше-
на заверка на прифаќањето ,на пријавата во над-
лежната народна банка; 

29? во рубриката 29 (Социјалистичка Република, 
односно социјалистичка автономна покраина во која 
стоките се произведени) се запишува називот на ре-
публиката, односно на автономната покраина во која 
односните стоки се произведени, а во шифарското 
поле со должина од 1 место, се запишува шифрата 
на односната република или автономна покраина од 
Кодексот на шифрите. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произ-
ведени во повеќе републики, односно автономни по-
краини, а истите се неделиви по количината, во 
рубриката 29 што му одговара на редниот број 1 на 
наименувањето се запишува: „^распоредено" , а во 
шисварското полечзе запишува бројот „7"; 

30) рубриката 30 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

31) во рубриката 31 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера ко-
ја во Одлуката е пропишана за односните стоки, а 
во шифарското поле со должина од 2 места, се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако за стоките што се извезуваат со Одлуката 
не е пропишана единица на мера, во рубриката 31 
се запишува единицата на мера и шифрата од Ко-
дексот на шифрите. 

Ако стоките за кои со Одлуката не е пропишана 
единица на мера сукцесивно се извезуваат а за кои 
е договорена е д и н к а на мера гарнитура-комплет 
(шифра 67). шифарското поле на рубриката 31 не се 
пополнува до царинењето на последната пратка, ту-
ку под тоа поле се запишува ' ,Дел на гарнитура-
-комплет" При царинењето на полседната пратка 
со која стоките се комплетираат, во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодветната 
шисђоа од Кодексот на шифрите. 

А.ко се царинат истовидни стоки што се произ-
ведени во повеќе републики, односно автономии по-
краини. а истите се неделиви по количина во руб-
риката 31 се запишуваат податоци за единицата на 
мера само ка ј наименувањето под реден број 1, 
додека во рубриката 31 која им одговара на другите 
редни броеви на наименувањето се запишува бро-
јот ,.99"; 

32) во рубриката 32 (Количина во - единица на 
мера) се пополнува само Чпифарското поле со дол-
жина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се за-
пишува количината на стоките во соодветната еди-
ница на мера. Во првите 9 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако коли-
чината на стоките е цел број, во другите 2 места се 
запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи, од примената 
на цената врз пресметковната тежина, во рубриката 
32 се запишува договорената пресметковна тежина 
на стоките. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произ-
ведеш! во повеќе републики, односно автономни по-
краини, а истите се неделиви по количина, рубри-
ката 32 не се пополнува, ако во рубриката 31 е з а " 
пишан бројот ,.99". 

Ако стоките за кои со Одлуката не е пропишана 
единица на мера сукцесивно се извезуваат, а за која 
е договорена единица на мера гарнитурѓа-комплет 
(шифра 67) п и в а р с к о т о поле на рубриката 32 не се 
пополнува до царинењето на последната пратка, ту-
ку под тоа поле се запишува: „Дел на гарнитура-
-комплет". При царинењето на последната пратка 
со која стоките се комплетираат, во шифарското 
поле с о л о л ж и и а од 9 цели. и 2 децимални места се 
запишува вкупниот број на гарнитура-комплет; 

33) во рубриката 33 (Бруто-тежина на стоките во 
килограми) се запишува бруто-тежината на стоките 
изразена во килограми. 

Ако во еден колет има повеќе видови стоки, по-
датокот за бруто-тежина се запишува само к а ј пр-
вото наименување. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произве-
дени во повеќе републики, односно автономни по-
краини, а истите се неделиви по количина, рубри-
ката 33 не се пополнува ако во рубриката 31 е за-
пишан бројот „99"; 

34) во рубриката 34 (Нето-тежина на стоките во 
килограми) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 9 цели и 2 децимални места, "во кое се 
запишува нето-тежината на стоките изразена во ки-
лограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината Лини-
ја, се запишува децималниот број. Ако нето-тежи-
ната на стоките е цел број во другите 2 места се 
запишуваат нули. 

Ако тежината на ,стоките е договорена бруто 
за нето, во рубриките 33 и 34 се запишува истиот 
податок. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произ-
ведени во повеќе републики, односно автономни по-
краини, а истите се неделиви по количина, рубри-
ката 34 не се пополнува, ако во рурбиката 31 е 
запишан бројот „99"; 

35) во рубриката 35 (Валута на наплатата) се за-
пишува ознаката на валутата во која е договорена 
наплатата на стоките (на пример: ТЈЅА Ј, САМ" I, 
Ѕѓг, Виб- ОЈ, ОБИ О?) а во шифарското поле со дол-
жина од 3 места, се запишува шифрата на валутата 
од Кодексот на шифрите; 

36) во рубриката 36 (Фактурна вредност на сто-
ките - Во валута) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, 
во кои се запишува вредноста на стоките од факту-
рата, изразена во валута. 

Во првите 11 места се запишува целиот број. 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината лини-
ја, се запишува децималниот број. Ако вредноста на 
стоките е цел број, во другите 2 места, се запишу-
ваат нули. 

Во рубриката 36 се запишува вредноста на сто-
ките без намалување за договорените разлики на-
ведени во рубриките 15 и 16 од пријавата за склу-
чениот договор за извоз. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произ-
ведени во повеќе републики, односно автономни по-
краини, а истите се неделиви по количина, во руб-
риката 36 се запишува фактурната вредност на 
стоките во валута пропорционално со учество на 
производителите од подрачјето на одделни репуб-
лики, односно автономни покраини; 

37) во рубриката 37 (Фактурна вредност на сто-
ките - Во динари) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 10 места, во кое се запишува 
износот во динари што се добива со пресметување 
на износот во валута што е запишан во рубриката 
,36 - во динари, според курсот од Одлуката за утвр-
дување на курсевите за странските валути за опре-
делување на основицата за пресметување на царина 
и други давачки, за пресметување на даночни олес-
ненија при увозот и за искажување на правото на 
увоз и плаќање, како и за потребите на статисти-
ката. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произ-
ведени во повеќе републики, односно автономни по-
краини. а истите се неделиви по количина, во руб-
риката 37 се запишува фактурната^ вредност на 
стоките во динари пропорционално со учеството на 
производителите од подрачјето на одделни репуб-
лики, односно автономни покраини; 

38) во рубриката 38 (Вредност на стоките франко 
југограница во динари) се пополнува само п и в а р -
ското поле со должина од 10 места, во кое се запи-
шува износот во динари кој се добива со пресме-
тување на износот во валута што е запишан во 
рубриката 36 - во д,инари, според курсот од Одлу-
ката за утврдување на курсевите за странските 
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валути за определување на основицата за пресме-
тување на царина и други (давачки, з а пресметување 
на даночни олесненија при увозот на стоки и за 
искажување на правото на увоз и плаќање, како и 
за потребите на статистиката. 

Ако се царинат истовидни стоки што се произ-
ведени во повеќе републики, односно автономни по-
краини, а истите се неделиви по- количина,' во руб-
риката 38 се запишува вредноста на стоките франко 
југословенска граница во динари пропорционално со 

) учеството на производителите од подрачјето на од-
де,лни републики, односно автономни покраини. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во странство,, фактурната вредн.ост се нама-
лува за трошоците на превозот, осигурувањето и̂  
доставувањето на стоките од југословенската гра-
ница до местото на' испораката во странство. 

Ако е договорено испораката на ^стоките да се 
врши во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, фактурната вредност се зголемува за 
трошоците на превозот, осигурувањето и доставува-
њето на стоките од местото на испораката во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија до 
југословенската граница; 

39) рубриката 39 не се пополнува, освен ако со 
посебни прописи е определено поинаку. 

Член 19 
За царинење на стоките што граѓаните непосред-

но ги извезуваат или праќаат во странство, се под-
несува извозна царинска декларација на Образецот 
VIII — Извозна царинска декларација. 

По исклучок од одредбата на- став 1 од овој 
член, извозната царинска декларација на Образе-
цот VIII се поднесува и за царинење на стоките што 
се упатуваат во југословенски дипломатски и кон-
зуларни претставништва на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство; сто-
ките што се упатуваат на југословенските бродови 
надвор од територијалните води на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; стоките што 
се упатуваат на платформи за испитување на мор-
ското дно надвор од територијалните води на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; го-
ривата и магијата што се упатуваат во странство 
заради снабдување на домашните бродови од резер-
воарите во странство и рекламните материјали ^ 
мостри дато се испраќаат во странство, а чијашто 
вредност го надминува износот што ќе го определи 
Сојузниот извршен совет врз основа на член 256 на 
Царинскиот закон. 

Декларацијата се поднесува во два примерока.' 
од кои едниот примерок го задржува царинарница-
та, а вториот му го предава на подносителот на де-
кларацијата. 

8. Извозна царинска декларација за извоз на стоки 
од облагородување и поправка 

Член 20 
Извозната царинска декларација за извоз на 

стоки од облагородување и поправка се поднесува на 
Образецот IX — Извозна царинска декларација за 
извоз на стоки од облагородување и поправка, при 
враќање во странство на стоките што биле привре-
мено увезени заради обл,агородување, односно поп-
равка. 

Ако по една декларација од став 1 на овој член 
се пријавуваат повеќе видови стоки што се вградени 
или употребени во производството на стоките што 
се извезуваат од облагородување, а кои се распоре-
дуваат во повеќе тарифни ставови, кон деклараци-
јата се поднесува потребниот број влошки на Обра-
зецот ТХ/1 - Извозна царинска декларација за из-
воа на стоките од облагоролурање и поправка, што 
е составен дел на декларациј-ата. 

Декларацијата се поднесува во 6 примероци од 
кои два примерока задржува царинарницата, еден 
примерок доставува до надлежната народна банка 
на републиката, односно до народната банка на ав-

-г тономната покраина, а три примероци му предава 
на подносителот на декларацијата. 

Со една декларација може да се пријави само 
еден вид облагородени стоки за кои се' дава едно 
наименување, а во делот на декларацијата — Пода-
тоци за вградениот домашен материјал, можат да 
се пријават повеќе видови домашни стоки вградени 
во облагородените стоки до 98 наименувања вкупно. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, ако царинењето се врши во испратеа цари-
нарница, што не е истовремено и излезна царинар-
ница, еден примерок на декларацијата ги придру-
жува стоките до излезната царинарница, која го 
заверува и и го враќа на испратната царинарница 
како потврда дека стоките се извезени од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, три 
примероци задржува царинарницата, а два приме-
рока му предава на подносителот на декларацијата. 

Ако за остварување на определени права по 
основ на извозот е потребно до надлежните органи 
да се поднесат определен број примероци на извоз-
ната царинска декларација за извоз на стоки од 
облагородување и поправка, подносителот на дек-
ларацијата може до царинарницата да ја поднесе 
декларацијата во поголем број примероци од про-Ј 
пишаниот. 

Член 21 
Извозната царинска декларација за извоз на 

стоки од облагородување и поправка се пополнува 
на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарни-
цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата, односно на царинската испостава ка ј ко-
ја' се врши царинење на стоките, а во п и в а р с к о т о 
поле со должина од 5 места се запишува шифрата 
на царинарницата, односно на царинската испостава 
од Кодексот на шифрите, 

2) во рубриката 2 (Број на декарацијата), во 
шифарското поле со должина од 6 места, се запи-
шува бројрт под кој декларацијата е регистрирана 
Ј^ај царинарницата во контролникот на извозните 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата к а ј која се врши царинењето на сто-
ките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата), во три шифарски полиња со должина од 
по 2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот 
и годината кога декларацијата е примена (на при-
мер: датумот 4 мај 1979 година, се запишува' 04 05 79). 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата ка ј која 
се врши царинење на стоки; 

4) во рубриката 4 (Прилагам) се запишуваат на-
зивите на исправите што се поднесуваат кон декла-
рацијата; 

5) в а рубриката 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што, во смисла 
на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврз-
ник, а во шифарското поле се запишува шифрата 
на извозникот што ја определува Сојузната управа 
на царини; 

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) 
се занишуваат називот и адресата на лицето што ја 
поднесло' декларацијата, а во шифарското. поле се 
запишува шифрата на подносителот на декараци-
јата што ја определува Сојузната управа на царини. 
Во таа рубрика^ се запишуваат и името и презимето 
на одговорниот работник к а ј подносителот на дек-
ларацијата; 

7) во рубриката 7 (Фирма на купувачот) се запи-
шуваат називот и адресата на - странската фирма, 
односно името и презимето на лицето со кое царин-
скиот обврзник го договорил извршувањето на ус-
лугите на облагородување или поправка на привре-
мено увезени стоки што се враќаат во странство; 
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8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиката, односно на народната банка на ав-
тономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиш-
тете на царинскиот обврзник, а во шифарското поле 
со должина од 3 места, се запишува шифрата на 
надлежната народна банка од Кодексот на ш и ф -
рите. 

9) во рубриката 9 (Паритет) се запишуваат усло-
вите за испорака на стоките, со назначување на мес-
тото или границата (на пример: франко Лондон, 
франко австриско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска граница, 
во рубриката 9 се запишува називот на соседната 
земја преку која се доставуваат стоките (на пример' 
франко југословенско-италијанска граница); 

10) во рубриката 10̂  (Вид на извозот) се запи-
шува соодветниот вид на извозот од Кодексот на 
шифрите (шифри 35 или 36), а во шифарското поле 
со должина од 2 места — соодветната шифра од 
Кодескот на шифрите. По една декларација може 
да се пријави само еден вид извоз; 

11) во рубриката 11 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот, вид и 
домашната, односно странската припадност на пре-
возното средствд со кое стоките ја преминуваат ца-
ринската линија, а^во шифарското поле со должина 
од две места се запишува соодветната шифра од 
Кодескот на шифрите. 

Ако во превозот учествува комбинирано пре-
возно средство (на пример: влечниот дел е дома-
шен, а приколката е странска), се запишува на-
ционалната припадност на влечниот дел на возило-
то; I 

12) во рубриката 12 (Земја на намената) се за-
пишува називот на земјата во која се извезуваат 
стоките, а во шифарското поле со должина од 3 
места се запишува шифрата на односната земја од 
Кодексот на шифрите; 

13) во рубриката 13 (Земја на наплатата) се за -
пишува називот на земјата во која ќе се изврши 
наплатата на услугите На облагородување^ или 
поправката, а во шифарското поле со должина од 
3 места се запишува шифрата на односната земја 
од Кодексот на шифрите; 

14) во рубриката 14 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
2 места, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања на стоките пријавени со односната деклара-
ција; 

15) рубриката 15 не се пополнува, освен око со 
посебен пропис е определено поинаку; 

16) во рубриката 16 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога е извршен царинскиот преглед 
на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата ка ј која се врши царинење на стоките; 

17) во рубриката 17 (Стоките и се упатуваат на 
царинарницата) се запишува називот на царинарни-
цата, односно на царинската испостава на која и 
се упатуваат стоките и преку која стоките непосред-
но се извезуваат во странство, односно во слободна 
царинска зона, а во шифарското поле со должина 
од 5 места се запишува шифрата на царинарница-
та, односно на царинската испостава од Кодексот на 
шифрите. Таа рубрика се пополнува само кога сто-
ките се царинат к а ј испратна царинарница, која не 
е истовремено и излезна; 

18) во рубриката 18 (Број на обележјето) се за -
пишуваат бројот и видот на царинското обележје 
што е ставено на стоките. 

Ако на стоките е ставена царинска пломба, во 
рубриката 18 се запишува и бројот на клештите со 
кои царинската пломба е жигосана. Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата к а ј која се врши царин-
ењето на стоките; 

19) рубриката 19 не се пополнува, освен ако Со 
посебен пропис е определено поинаку; ^ 

20) во рубриката 20 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифарското поле со дол-
ж и н а од 2 места, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето под кое стоките се пријавени во 
односната декларација ; 

21) во рубриката 21 (Режим на извозот се за-
пишува кратенка за определената форма на извозот 
од Одлуката (на пример: ЛБ, Д); 

22) во рубриката 22 (Број и опис на колегите) 
се запишува вкупниот број на колегите, како и 
опис и ознака на колегите што се однесуваат на 
едно наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион, или вагони, 
во рубриката 22 се запишува вкупниот број на ка -
миони односно вагони и нивните ознаки. 

Ако стоките се испраќаат во повеќе од пет ка -
миони, односно вагони, рубриката 22 не се пополну-
ва туку во посебна спецификација, што се прилага 
кон царинската декларација, се запишуваат реги-
старските броеви на сите камиони, односно броевите 
на сите вагони; 

23) рубриката 23 не се пополнува освен ако со 
посебен пропис не е определено поинаку; 

24) во рубриката 24 (Тарифен број и наимену-
вање на стоките според Царинската тарифа и трго-
вски вообичаен назив на стоките) се запишуваат 
тарифниот став без царинската стапка (тарифната 
ознака и наименувањето според Царинската тарифа) 
од Царинската тарифа и вообичаениот трговски на-
зив на стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописот со кој извозот на стоките е посебно регу-
лиран (Одлука и др.), во рубриката 24 покрај пода-
тоците од став 1 на оваа точка, се запишува и по-
себниот дел на наименувањето од тие прописи што 
не е опфатен со наименувањето од Царинската та -
рифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места се 
запишува соодветната ш и ф р а на тарифниот став 
од Списокот. 

Во рубриката 24 се запишува само едно наиме-
нување со соодветната шифра на тарифниот став 
од Списокот. 

Наименувањето на стоките во декларацијата 
мора да биде потполно, така што стоките со сигур-
ност да можат да се распоредат според Царинската 
тарифа и другите тарифи, односно другите прописи 
што се применуваат при извозот на стоките. 

Во рубриката 24 можат да се запишат тарифни-
от број и наименувањето на стоките според Царин-
ската тарифа само за стоките што се облагородени, 
односно поправени во една република, односно ав-
тономна покраина; 

25) во рубриката 25 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
што го водат организациите на здружен труд според 
Наредбата за водење евиденција за склучување на 
девизни и кредитни работи со странство, а под кој 
таа пријава е регистрирана к а ј надлежната народна 
банка. Во таа рубрика не се запишуваат други бро-
еви, подброеви, букви или ознаки освен основниот 
број на пријавата за склучен договор; 

26) во рубриката 26 (Датум на заклучокот) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 9 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината на склучувањето на договорот за 
извоз на услуги, а под тоа поле се запишува дату-
мот кога е извршена заверката на прифаќањето на 
пријавата во надлежната народна банка; 

27) во рубриката 27 (Социјалистичка република, 
односно социјалистичка автономна покраина во ко-
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ја се облагородени стоките) се запишува називот 
на републиката, односно на автономната покраина 

во која се облагородени, односно поправени стоките, 
и во шифарското поле со должина од 1 место се 

Запишува шифрата на републиката, односно на 
Автономната покраина од Кодексот на шифрите ; 

28) рубриката 28 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис не е определено поинаку; 

29) во рубриката 29 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера што 
за односните стоки е пропишана со Одлука, а во 
шифарското поле со должина од 2 места се запишу-
ва соодветната ш и ф р а од Кодексот на шифрите : 

Ако се извезуваат стоки од облагородување и 
поправка за кои со Одлуката не е пропишана единица 
на мера, во рубриката 29 се запишува единицата на 
мера и шифрата од Кодексот на шифрите. 

30) во рубриката 30 (Количина во. единица на 
мера) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се за -
пишува количината на стоките во соодветната еди-
ница на мера. Во првите 9 места се запишува цели-
от број, а во другите 2 места, одвоени со испрекина-
та линија, се запишува децималниот број. Ако ко-
личината на стоките е цел број, во другите 2 места 
се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на цените врз пресметковната тежина, во рубриката 
30 се запишува договорената пресметковна тежина 
на стоките. 

31) во рубриката 31 (Бруто-тежина на стоките 
во килограми) се запишува бруто-тежината на сто-
ките, изразена во килограми; 

32) во рубриката 32 (Нето-тежина на стоките во 
кил,ограми) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 9 цели и 2 децимллни места, во кое се 
запишува нето-тежината на стоките изразена во 
килограми. Во првите 9 места се запишува целиот 
број а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако нето-
-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места 
се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е договорена бруто за 
нето, во рубриките 31 и 32 се запишува истиот по-
даток; 

33) во рубриката 33 (Валута) се запишува озна-
ката на валутата во која ќе се наплати услугата на 
облагородување^ или поправката (на пример: ТЈЅАI, 
САН I. Ѕѓг, Вие 01, РОК ОЈ), а во шифарското поле 
со должина од 3 места се запишува шифрата на 
односната валута од Кодексот на шифрите; 

34) во рубриката 34 (Вредност на услугите во 
валута) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се 
запишува вредноста на извршените работи и услуги 
на преработка, доработка, обработка или поправка 
во валута, не засметувајќи ја вредноста на вграде-
ниот материјал. 

Во првите 11 места се запишува целиот број, а 
во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број; 

35) во рубриката 35 (Фактурна вредност на сто-
ките — Во валута) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, 
во кое се запишува вкупната вредност на прерабо-
тените, обработените, доработените иди поправените 
стоки во валута, што ја сочинува вредноста на при-
времено увезените стоки, вредноста на работите и 
услугите на преработката, обработката, доработката, 
односно поправката и вредноста на вградениот ма-
теријал; 

36) во рубриката 36 (Фактурна вредност на сто-
ките — во динари) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 10 места, во кое се запишува 
вредноста на стоките во динари што се добива со 
пресметување на фактурната вредност на стоките 

во валута што е запишана во рубриката 35 - во 
динари според курсот од Одлуката за утврдување 
на курсевите на странските валути за определување 
на основицата за пресметување на царината и дру-
гите давачки, за пресметување на даночните олес-
неше а при увозот на стоки и за искажување на 
правото на увоз и плаќање, како и за потребите на 
статистиката; 

37) во рубриката 37 (Вредност на стоките во ди-
нари франко југограница) се пополнува само ш и ф -
арското поле со должина од 10 места, во кое се 
запишува вредноста на стоките во динари што се до-
бива со пресметување на фактурната вредност на 
стоките во валутата која се запишува во рубриката 
35 — во динари, според курсот од Одлуката за 
утврдување на курсевите на странските валути за 
определување на основицата за пресметување на 
царина и други давачки^ за пресметување на дано-
чните олесненија при увозот на стоките и за иска-
ж у в а њ е на правото на уврз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во странство, фактурната вредност се нама-
лува за трошоците на превозот, осигурувањето и до-
ставувањето на стоките од југословенската граница 

до местото на испораката во странство. 
Ако е договорено испораката на стоките да се 

врши во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, фактурната вредност се зголемува за 
трошоците на превозот, осигурувањето и за дос-
тавувањето од местото на испораката во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија до ју-
голсовенсхата граница; 

38) рубриката 38 не се пополнува освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

39) во рубриката 39) (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 2 места, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето за домашните стоки што се вг-
радени во облагородените, односни поправените 
стоки. Редниот број на наименувањето се означува 
со броевите од 02 до 99; 

40) во рубриката 40 (Режим на извозот) се запи-
шува кратенка за определената форма на извозот 
од Одлуката (на пример: ЛБ, Д); 

41) во рубриката 41 (Тарифен број и наименува-
ње на стоките според Царинската тарифа и трго-
вскиот вообичаен назив на стоките) се запишува 
тарифниот став без царинската стапка (тарифска 
ознака и наименување според Царинската тарифа) 
од Царинската тарифа и трговски вообичаен назив 
на стоките, а во шифарското поле со должина од 9 
места, се запишува соодветната шифра од тарифни-
от став од Списокот. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои извозот на стоките е посебно ре-
гулиран (Одлука и др.), во рубриката 41, покрај 
податоците од став Г на оваа точц:а се запишува 
и посебниот дел на наименувањето од тие прописи 
што не е опфатен со наименувањето од Царинската 
тарифа, 

Во рубриката 41 може да се запише само едно 
наименување, со соодветната ш и ф р а на тарифниот 
став од Списокот; 

42) во рубриката 42 (Социјалистичка Република, 
односно социјалистичка автономна покраина во ко-
ја се^ произведени стоките) ^е запишува називот на 
републиката, односно на автономната покраина во 
која се произведени домашните стоки цгго се вгра-
дени во облагороденото, односно поправените стоки, 
а во шифарското поле со должина од 1 место се 
запишува шифрата на републиката, односно на 
автономната покраина од Кодексот на шифрата ; 

43) во рубриката 43 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера што 
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во Одлуката е пропишана за домашни стоки што се 
вградени во облагородените, односно поправените 
стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места, 
се запишува соодветната шифра од Кодексот на 
шифрите; 

Ако за домашни стоки што се вградени во обла-
городени, односно поправени стоки со Одлуката не 
е пропишана единица на мера, во рубриката 43 се 
запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот 
на шифрите; 

44) во рубриката 44 (Количина во единица на мера) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува ко-
личината на стоките во соодветната единица на мера. 
Во првите 9 места се запишува целиот број, а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број. Ако количината во еди-
ница на мера е цел број, во другите 2 места се запи-
шуваат нули; 

45) во рубриката 45 (Валута) се запишува озна-
ката на валутата во која е искажена вредноста на 
стоките (на прршер: ОЅА Ј, САН I, Ѕѓг„ Виѕ 01, 
С В И О Ј ) ; 

46) во рубриката 46 (фактурна вредност на сто-
ките — Во валута) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, 
во кое се запишува вредноста на стоките искажана 
во валута. Во првите И места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. 

Ако вредноста на стоките е цел број, во други-
те 2 места се запишуваат нули; 

47) во рубриката 47 (фактурна вредност на сто-
ките — Во динари) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 10 места, во кое се запишува 
вредноста на стоките во динари што се добива со 
пресметување на фактурната вредност на стоките во 
валута што е запишана во рубриката 46 — во дина-
ри, според курсот од Одлуката за утврдување на 
курсевите на странските валути за определување 
на основицата за пресметување на царината и дру-
гите давачки, за пресметување на даночите олесне-
ше а при увозот на стоки и за искажување на право-
то за увоз и плаќање, како и за потребите на ста-
тистиката. 

Рубриките 39 до 47 се пополнуваат само ако во 
привремено увезените стоки заради облагородување, 
односно поправка, се вградени и домашни стоки. 

9. Заеднички одредби 

Член 22 
Декларациите од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 од 

овој пра.вилник се пополнуваат со пишувачка ма-
шина. 

Подносителот на декларацијата може да ги по-
полнува декларациите од став 1 на овој член и со 
систем на електронска обработка на податоци, цод 
услов со тоа да не се менува називот, бројат и редо-
следот на рубриките. 

Член 23 
При запишувањето на тарифноит став од Царин-

ската тарифа во декларацијата (член 255 став 2 од 
Царинскиот закон), подносителот на декларацијата 
го запишува тарифниот број, наименувањето на 
стоките и царинската стапка од Царинската тарифа. 

Член 24 
Подносителот на декларацијата кон деклараци-

јата поднесува фактура и превозна исправа, како 
и пресметка ца трошоците за превоз и пресметка на 
трошоците за осигурување, ако тие пресметки не се 
внесени во превозната исправа, односно во фактурата. 
Зависно од видот на стоките и условите на увозот, 
односно извозот, кон декларацијата се поднесуваат 
и: пријава за склучениот договор уверение за поте-

клото на стоките, уверение за квалитетот на стоките, 
ветеринарно-фитопатолошко уверение, како и други 
исправи чие поднесување е предвидено со посебни 
прописи или се потребни за правилно водење на ца-
ринската постапка. 

На подносителот на декларацијата царинарни-
цата му го потврдува времето на предавањето на де-
кларацијата и на исправите од став 1 на овој член. 

Член 25 
Декларацијата што не ги исполнува условите 

пропишани во чл. 2 до 23 на овој правилник како и 
декларацијата кон која подносителот на деклараци-
јата не ги приложил исправите од член 24 на овој 
правилник, му се враќа на подносителот на декла-
рацијата како неисправна (член 257.од Царинскиот 
закон). 

Како неисправна декларација се смета и декла-
рацијата од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 на овој пра-
вилник, во која подносителот на декларацијата ги 
скратувал, додавал, бришел, прецртувал или испра-
вал запишаните податоци. 

Член 26 
По приемот на декларацијата, царинарницата на 

секој нејзин примерок го запишува бројат под кој е 
заведена (регистрирана) во контролникот на декла-
рациите. На секој примерок на декларацијата и на 
сите исправи приложени кон декларацијата, цари-
нарницата става отпечаток на царинскиот службен 
печат. 

Член 27 
Ако во постапката на царинењето на стоките, 

царинарницата составила записник според член 262 
став 2 од Царинскиот закон, а подносителот на де-
кларацијата од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 на овој пра-
вилник се согласил со наодот на царинарницата, 
односно ако по поднесувањето на приговорот ги по-
дига стоките од царинарницата пред завршувањето 
на постапката по приговорот во смисла на член 265 
од Царинскиот закон, подносителот на деклараци-
јата до царинарницата поднесува нова декларација 
пополнета согласно со наодот на царинарницата во 
записникот. 

Ако кон декларацијата се поднесени повеќе вло-
шки, се заменува само декларацијата, односно вло-
шката на која е утврдена грешката. 

Ако стоките остануваат под царински надзор до 
завршувањето на постапката на приговорот, нова де-
кларација пополнува подносителот на декларацијата 
според решението што е конечно во управната по-
стапка, ако со тоа решение се менуваат податоците 
во поднесената декларација. 

Новата декларација го има бројат и датумот од 
поранешната декларација кон која се прилага. 

Член 28 
На декларацијата, покрај потписите на секое 

лице што учествува во постапката на царинењето на 
стоките, се запишуваат со печатени букви или со 
помош на жиг и нивните имиња и презимиња. 

III. ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОНСИГНАЦИОНИ СТО-
КИ 

Член 29 
За конечно изнесување на стоките од консигна-

ционен склад се поднесува излезен лист на консигна-
циони стоки на Образецот X — Излезен лист на кон-
сигнациони стоки. 

Ако по еден излезен лист од став 1 на овој член 
се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоре-
дуваат во повеќе од четири тарифна става, кон из-
лезниот лист се поднесува потребниот број влошки 
на Образецот Х/1 — Излезен лист на консигнациони 
стоки, што е составен дел на излезниот лист. 

Излезниот лист се поднесува: 
1) за враќање стоки од консигнационен склад 

во странство, односно во слободна царинска зона; 
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2) за упатување од консигнационен склад стоки 
што ќе се користат надвор од царинското подрачје 
на Југославија; 

3) за пренесување на стоки од консигнационен 
склад во царински магацин или стовариште на ца-
ринарницата; 

4) за пренесување стоки од консигнационен склад 
во царински склад; 

5) за пренесување стоки од еден во друг кон-
сигнационен склад на ист држател; 

6) за упатување стоки од консигнационен склад 
во централен магацин на воздухопловно пристаниш-
те, односно лука или пристаниште отворено за меѓу-
народен сообраќај; 

7) за упатување стоки од консигнационен склад 
заради снабдување на домашни и странски бродови 
што сообраќаат со странство; 

8) за упатување стоки од консигнационен склад 
заради снабдување на воздухоплови што сообраќаат 
со странство; 

9) за други случаи на конечно изнесување на сто-
ки од консигнационен склад кога се раздолжува 
евиденцијата на консигнационлот склад. 

Во случаите од ст. 3 точ. 1 до 6 и точка 9 од овој 
член, излезниот лист на консигнационите стоки се 
поднесува во пет примероци од кои два примерока 
задржува царинарницата, еден примерок му се пре-
дава на држателот на консигнациониот склад заради 
раздолжување на евиденцијата на консигнациониот 
склад, а два примерока ги придружуваат стоките. 
Приемната царинарница ги потврдува примероците 
што ги придружуваат стоките, со тоа што еден за-
држува а вториот го доставува до доставната цари-
нарница како потврда за приемот на стоките. 

По исклучок од став 4 на овој член, држателот 
на консигнационот склад може да поднесе излезен 
лист за консигнациони стоки и во поголем број при-
мероци од пропишаниот, ако тоа е неопходно за еви-
денцијата и за надзорот над стоките. 

Во случаите од став 3 точ. 7 и 8 на овој член, из-
лезниот лист на консигнационите стбки се подне-
сува најдоцна до 15 во месецот за стоките упатени од 
консигнационен склад во претходниот месец. 

Упатувањето на стоките од консигнационен склад 
односно централен магацин заради снабдување на 
бродови што сообраќат со странство, се врши врз 
основа на излезниот лист што се поднесува на Обра-
зецот XVIII — Излазен лист. Излезниот лист се под-
несува во четири примероци од кои еден примерок 
задржува царинарницата, еден примерок му се пре-
дава на држателот на консигнациониот склад, од-
носно на централниот магацин, а два примерока ги 
придружуваат стоките. Заповедникот на бродот за-
држува еден примерок од излезниот лист, а на дру-
гиот го потврдува приемот на стоките и му го враќа 
на држателот на консигнациониот склад, односно на 
централниот магацин како потврда на приемот. 

Член 30 
Излезниот лист на консигнациони стоки (Обра-

зец X), се пополнува на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава) се 

запишува називот на царинарницата, односно на ца-
ринската испостава на која и се поднесува излез-
ниот лист. а во шифарското поле со должина од 5 мес-
та се запишува шифрата на царинарницата односно 
на царинската испостава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на излезниот лист на 
консигнационите стоки), во шифарското поле со дол-
жина од 6 места се запишува бројот под кој излез-
ниот лист е регистриран во контролникот. Таа руб-
рика је пополнува царинарницата што го одобрува 
упатувањето на стоките од консигнациониот склад; 

3) во рубриката 3 (Датум), во трќ шифарски по-
лиња со должина од по 2 места со цифри се запи-
шуваат денот, месецот и годината кога излезниот 
лист на консигнациони стоки е примен во царинар-

ницата; 

4) во рубриката 4 (Подносител на излезниот лист) 
се запишува називот и адресата на лицето што из-
лезниот лист го поднел на царинарницата; 

5) во рубриката 5 (Држател на консигнационен 
склад) се запишува називот и адресата на организа-
цијата на здружен труд — застапник на странската 
фирма на која царинарницата и одобрила отворање 
на консигнационен склад за сместување на стоки на 
односната странска фирма, а во шифарското поле 
се запишува шифрата на држателот на консигна-
циониот склад што ја определува Сојузната управа 
за царини; 

6) во рубриката 6 (странска фирма) се запишу-
ваат називот и адресата на странската фирма што 
ја застапува држателот на. консигнационен склад 
и во чиј консигнационен склад стоките се сместува-
ат, а во шифарското поле со должина од 5 места се 
запишува шифрата од решението за отворање на 
консигнациониот склад; 

7) во рубриката 7 (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 2 
места, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања на стоките пријавени според излезниот лист. 

По еден излезен лист можат да се пријават нај -
многу 99 наименувања; 

8) во рубриката 8 (Вкупна вредност на стоките 
во валута) се пополнува само шифарското поле во 
должина од 10 цели и 2 децимална места, во кое се^ 
запишува вкупната вредност на стоките, изразена' 
во валута. Во првите 10 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број; 

9) во рубриката 9 (Вид на валутата) се запишува 
ознаката на валутата во која е изразена вредноста 
на стоките (на премер: ХЈЅА Ј: САМ Ј, ЅЈт., СОН Ој), 
а во шифарското поле, со должина од 3 места се за-
пишува шифрата на односната валута од Кодексот 
на шифрите; 

10) во рубриката 10 (Стоките се упатуваат) се 
запишува еден од основите за изнесувањето на сто-
ките од консигнационен склад (член 29 став 3), а во 
шифарското поле со должина од 1 место се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

11) во рубриката 11 (Приемна царинарница) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава на која и се утапени стоките, 
а во шифарското поле со должина од 5 места се 
запишува шифрата на царинарницата, односно на 
царинската испостава од Кодексот на шифрите; 

12) во рубриката 12 (Рок за предавање на стоки-
те) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога стоките, упатени од консиг-
национен склад, треба да и се предадат на прием-
ната царинарница, односно на царинската испостава. 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата што го 
одобрува упатувањето на стоките од консигнацио-
ниот склад; 

13) во рубриката 13 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 2 места, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето под кој се пријавени стоките во 
излезниот лист; 

14) во рубриката 14 (Тарифен број и наименува-
ње на стоките според Царинската тарифа и тргов-
ски вообичаен назив на стоките) се запишуваат та-
рифната ознака од Царинската тарифа и трговскиот 
вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле 
со должина од 9 места, се запишува соодветната ши-
фра на тарифниот став од Списокот. 

Во рубриката 14 се запишува само една тарифна 
ознака. 

Трговскиот вообичаен назив на стоките се запи-
шува така што да биде потполн и определен, за да 
можат со сигурност да се утврдат својството на сто-
ките и стоките да се распоредат според Царинската 
тарифа, други тарифи, односно според други пропи-
си што се применуваат при увозот, односно извозот 
на стоките; 
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15) во рубриката 15 (Единица на,мера) се запи-
шува кратенка за соодветна единица на мера која 
со Одлуката е пропишана на односните стоки, а во 
шифарското поле со должина од 2 места се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако од консигнациониот склад се упатуваат сто-
ки за кои со Одлуката не е пропишана единица на 
мера, во рубриката 15 се запишу,ва единицата на ме-
ра и шифрата од Кодексот на шифрите; 

16) во рубриката 16 (Количина во единици на ме-
ра) се пополнува само шифарското л о л е со должина 
од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
количината на стоките во соодветна единица на мера. 
Во првите 8 места се запишува целиот број, 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако коли-
чината во единица на мера е цел број, во другите 
места се запишуваат нули; 

17) во рубриката 17 (Тежина во килограми) се 
запишува бруто-тежината на стоките, изразена во 
килограми; 

18) во рубриката 18 (Број на колегите) се за-
пишува вкупниот број на колегите што се однесу-
ваат на едно наименување на стоките. 

Ако стоките се упатуваат со камион или вагон, 
во рубриката 18 се запишува вкупниот број на ка-
миони, односно вагони. 

Ако повеќе видови стоки се упатуваат спакувани 
во еден канет, односно ако се упатуваат во еден ка-
мион или вагон, бројот на колетите, односно на ка-
мионите или вагоните, се запишуваат само ка ј пр-
вото наименување; 

19) во рубриката 19 (Форма и ознака на коле-
в т е ) се запишува формата и ознаката на колетот 
(на пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15). 

Ако стоките се упатуваат со камион или вагон, 
во рубриката 19 се запишува регистарскиот број на 
камионот, односно на вагонот; 

20) во рубриката 20 (Вредност на стоките во ва-
лута) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запи-
шува вредноста на стоките во валува според која 
тие стоки се евидентирани во евиденцијата на кон-
сигнациониот склад.. 

Ако стоките се продадеш! по цена што е пого-
лема, односно помала од цената по која стоките се 
евидентирани, под шифарското поле се запишува и 
вредноста на валутата во која тие стоки се прода-
ваат. 

Во првите 9 места се запишува целиот број, а 
во другите 2 места, одвоени со испрекината лини-
ја, се запишува децималниот број; 

21) рубриката 21 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува според одредбите на точка 13 од овој 
член; 

22) рубриката 22 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се пополнува според 
одредбите на точка 14 од овој член; 

23) рубриката 2.3 (Единица на мера) се пополнува 
според одредбите на точка 15 од овој член; 

24) рубриката 24 (Количината во единица на 
мера) се пополнува според одредбата на точка 16 од 
овој член; 

25) рубриката 25 (Тежина во килограми) се по-
полнува според одредбата на точка 17 од овој член; 

26) рубриката 26 (Број на колегите) се пополнува 
според одредбите на точка 18 од овој член; 

27) рубриката 27 (Форма и ознака на колегите) 
се пополнува според одредбите на точка 19 од овој 
член; 

28) рубриката 28 (Вредност на стоките во валута) 
се пополнува според одредбите на точка 20 од овој 

Член 31 
За привремено изнесување на стоки од консиг-

национен склад, се поднесува излезен лист за при-
времено изнесување на консигнациони стоки на Об-
разецот XI - Излезен лист за привремено изнесу-
вање на консигнациони стоки. 

Излезниот лист од став 1 на овој член се под-
несува: 

1) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад заради излагање на саем и изложба; 

2) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад заради ставање во излози и изложбени про-
стори на држателот; 

3) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад заради прикажување или демонстрација; 

4) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад во продажните места на држателот на кон-
сигнациониот склад; 

5) кога делови се упатувааат од консигнационен 
склад во сервиси заради замена на неисправни или 
на оштетени делови во гарантниот рок; 

6) во други случаи на привремено изнесување 
на стоките од консигнационен склад кога ,не се 
раздолжува евиденцијата на консигнациониот склад. 

IV. СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ И ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕ-

ЗЕНИ СТОКИ 

1. Спецификација за раздолжување на привремено 
увезени стоки 

Член 32 
" За раздолжување на привремено увезени стоки 

се поднесува спецификација за раздолжување на 
привремено увезени стоки на Оразецот XII — Спе-
цификација за раздолжување на привремено уве-
зени стоки. 

Спецификацијата од став 1 на овој член се под-
несува: 

1) кон извозната царинска декларација врз осно-
ва на која привремено увезените стоки се враќаат 
во странство; 

2) КОН извозната царинска декларација за из-
воз на стоки од облагородување и поправка, врз 
основа на која привремено увезените стоки се вра-
ќаат во странство; 

3) КОН увозната царинска декларација врз основа 
на која привремено увезените стоки се царинат ко-
нечно; 

4) кон барањето со кое бара ослободување од 
обврската за враќање во странство на привремено 
увезени стоки (уништени стоки, стоки предадени на 
царинарницата и сл.). 

Спецификацијата ја поднесува до царинарница-
та царинскиот обврзник или од него овластеното 
лице. 

По исклочок од одредбата на став 3 од овој 
член, ако царинарницата, по службена должност, 
донесува решение за наплата на царината и на дру-
гите увозни давачки за привремено увезените сто-
ки, или решението со кое стоките се ставаат под 
царински надзор, спицификацијата ја пополнува 
царинарницата. 

Спецификацијата се поднесува во три приме-
роци, од кои два примерока задржува царинарни-
цата, а еден примерок му предава на цар-инскиот 
обврзник. 

Член 33 
Спецификацијата за раздолжување на привре-

мено увезените стоки се пополнува на следниот на-
чин: 

1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава на која и се поднесува специ-
фикација за раздолжување на привремено увезе-
ните стоки, а во шифарското поле со должина од 5 
места се запишува шифрата на царинарницата, 
односно на царинската испостава од . Кодексот на 
шифрите; 

2) во рубриката 2 (Извозна — увозна царинска 
декларација, број) се пополнува само шифарското 
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поле со должина од 6 места, во кое се запишува 
бројот на извозната царинска декларација врз осно-
ва на која привремено увезените стоки се враќаат 
во странство, односно бројот на увозната царинска 
декларација врз основа на која привремено увезе-
ните стоки се царинат конечно. 

Ако евиденцијата на привремено увезените 
стоки се раздолжува врз основа на решение од ца-
ринарницата, во рубриката 2 се запишува бројот 
на тоа решение; 

3) чво рубриката 3 (Датум) се пополнуваат само 
три шифарски полиња, со должина од по 2 места, 
во кои со цифри се запишуваат денот,, месецот и 
годината кога спецификацијата е примена во цари-
нарницата. 

Ако спецификацијата ја пополнува царинарни-
цата, во рубриката 3 со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога царинарницата го довесла 
решението по службена должност. 

4) во рубриката 4 (Царински обврзник) се за-
пишува називот и адресата на лицето што, во сми-
сла на член 24 од Царинскиот закон, е царински 
обврзник од декларацијата што се раздолжува, а 
во шифарското поле се запишува шифрата на цар-
инскиот обврзник што ја определува Сојузната уп-
рава за царини; 

5) во рубриката 5 (Вид на извозот — увозот) се 
запишува видот на извозот, односно увозот од де-
кларацијата кон која се поднесува спецификацијата, 
а во шифарското поле со должина од 2 места се 
запишува соодветната шифра од Кодексот на ши-
фрите; -

6))во рубриката 6 (Вкупна вредност во динари) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 10 
места, во кое се запишува вкупната вредност на 
привремено увезените стоки, што се раздолжуваат; 

7) во рубриката 7 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
3 места, во кое се запишува вкупниот број наиме-
нувања на стоките пријавени според односната 
спецификација. По една спецификација можат да 
се пријават најмногу 999 наименувања; 

8) во рубриката 8 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува само шифарското поле со должина 
од 3 места, во кое се запишува редниот број на 
наименувањето под кој се пријавени стоките во 
односната спецификација; 

9) во рубриката 9 (Царинарница — испостава) 
се запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава ка ј која е извршен привреме-
ниот увоз на стоките, а во шифарското поле со дол-
жина од 5 места св- запишува шифрата на царинар-
ницата, односно на царинската испостава од Кодек-
сот на шифрите; 

10) во рубриката 10 (Увозна царинска деклара-
ција, број) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 6 места, во кое се запишува бројот на 
угозната царинска декларација врз основа на која 
стоките привремено се увезени; 

И) во рубриката 11 (Година) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 2 места, во кое се за-
пишува годината во која стоките привремено се 
увезени (на пример: годината 1979 се запишува бро-
јот: 1979); 

12) во рубриката 12 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 2 места во кое се запишува редниот број на наи-
менувањето под кој односните стоки се пријавени 
во увозната царинска декларација според која при-
времено се увезени; 

13) во рубриката 13 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за единицата на мера во која е 
изразена количината на односните стоки во декла-
рацијата што се раздолжува^ , а во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите; 

14) во рубриката 14 (Количина во единица на 
мера) се запишува само шифарското поле со дол-
жина од 9 цели и 2 децимални места во кое се за -
пишува количината на стоките што се раздолжу-
ваат во сооодветната единица на мера. Во првите 
8 места се запишува целиот број, а во другите 2 
места, одвоени со испрекината линија, се запишува 
децималниот број. Ако количината во единица на 
мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат 

,нули; 
15) во рубриката 15 (Тарифен број на Царинска-

та тарифа) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 9 места, во кое се запишува соодветната 
шифра на-тарифниот став од Списокот; 

16) во рубриката 16 (Вредност на стоките во 
динари) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 10 места, во кое се запишува во динари 
царинската основица утврдена на денот на привре-
мениот увоз на стоките што се враќаат, односно се 
царинат конечно. -

2. Спецификација за раздолжување на привре-
мено извезените стоки 

Член 34 
За раздолжување на привремено извезените 

стоки се поднесува спецификација за раздолжува-
ње на привремено извезени стоки на Образецот XIII 

Спецификација за раздолжување на привремено 
извезени стоки. 

Спецификацијата од стаѕ 1 на овој член се 
поднесува: 

1) кон увозната царинска декларација врз осно-
ва на која привремено извезените стоки се враќаат 
од странство; 

2) КОН увозната царинска декларација за увоз 
на стоки од облагородување, врз основа на која при-
времено извезените стоки се враќаат од странство; 

3) кон извозната царинска декларација врз осно-
ва на која привремено извезените стоки се царинат 
конечно; 

4) кон барањето со кое се бара ослободување од 
обврските за враќање од странство на привремено 
изЕезните стоки (уништени стоки и сл.); 

5) кон правосилно решение за казнување поради 
прекршок од член 371 став 1 точка 6 на Царинскиот 
закон. 

Спецификацијата ја поднесува до царинарни-
цата царинскиот обврзник или од него овластеното 
лице, освен во случај од точка 5 став 2 на овој член 
кога спецификацијата ја пополнува царинарницата. 

Спецификацијата се поднесува во три примеро-
ци, од кои два примерока задржува царинарницата, 
а еден примерок му се предава на царинскиот обвр-
зник. 

Член 35 
Спецификацијата за раздолжување на привре-

мено извезените стоки се пополнува на следниот 
начин: 

1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава на која и се поднесува спе-
цификацијата за раздолжување на привремено из-
везените стоки, а во шифарското поле со должина 
од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, 
односно на испоставата од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Извозна — увозна царинска 
декларација, број) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 6 места, во кое се запишува 
бројот на увозната царинска декларација врз основа 
на која привремено извезените стоки се враќаат од 
странство, односно бројот на извозната царинска 
декларација врз основа на која привремено извез-
ените стоки се царинат конечно. 
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Ако евиденцијата за привремено извезените 
стоки се раздолжува врз основа на решение на ца-
ринарницата, во рубриката 2 се запишува бројот на 
тоа решение; 

3) во рубриката 3 (Датум) сб пополнуваат само 
три шифарски полиња со должина од по 2 места, 
во кои со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога спицификацијата е примена во цари-
нарницата, односно во царинската изостава , 

Ако спецификацијата ја пополнува царинарни-
цата, во рубриката 3 со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кота царинарницата го донела 
решението по службена должност; 

4) во рубриката 4 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што во сми-
сла на член 24 од Царинскиот закон, е царински 
обврзник од декларацијата што се раздолжува, а во 
шифарското поле се запишува шифрата на царин-
скиот обврзник што ја определува Сојузната управа 
за царини; 

5) во рубриката 5 (Вид на извозот — увозот) се 
запишува видот на извозот, односно увозот од де-
кларацијата кон која се поднесува спецификацијата, 
а во шифарското поле со должина од 2 места се 
запишува соодветната шифра од Кодексот на ши-
фрите; 

6) во рубриката 6 (Вкупна вредност во динари) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
10 места, во кои се запишува вредноста на привре-
мено извезените стоки што се раздолжуваат; 

7) во рубриката 7 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
3 места, во кое се запишува вкупниот број на наи-
менувањата на стоките пријавени според односната 
спецификација. По една спецификација, можат да 
се пријават најмногу 999 наименувања; 

8) во рубриката 8 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само шифарското поле во должи-
на од 3 места, во кое се запишува редниот број на 
наименувањето под кој стоките се пријавени во од-
носната спецификација; 

9) во рубриката 9 (Царинарница - испостава) 
се запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава ка ј која е извршен привре-
мениот извоз на стоките, а во шифарското поле со 
должина од 5 места се запишува шифрата на цари-
нарницата, односно на царинската испостава од Ко-
дексот на шифрите; 

10) во рубриката 10 (Извозна царинска деклара-
ција, број) се пополнува само шифарското поле со 
должина од б места, во кое се запишува бројот на 
извозната царинска декларација врз основа на која 
стоките привремено се извезени; 

11) во рубриката 11 (Година) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 2 места, во кое се 
запишува годината во која стоките привремено 
се извезени (на пример: година 1979, се запишува 
бројот: 79); 

12) во рубриката 12 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 2 места, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето под кој односните стоки се прија-
вени во извозната царинска декларација според која 
привремено се извезени; 

13) во рубриката 13 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за единицата на мера во која е из-
разена количината на односните стоки во деклараци-
јата која се раздолжува, а во шафарското поле со 
должина од 2 места се запишува соодветна шифра 
од Кодексот на шифрите; 

14) во рубриката 14 (Количина во единица на 
мера) де пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 9 цели и 2 децимални места,, во кое се за-
пишува количината на стоките што се раздолжу-
ваат во соодветна единица на мера. Во првите 9 
места се запишува целиот број, а во другите 2 места, 

одвоени со испрекината линија, се запишува деци-
малниот број. Ако количината во единица на мера 
е цел број, во другите 2 места се запишуваат нулЅЃЈ 

15) во рубриката 15 (Тарифен број на Царинска-
та тарифа) се пополнува само шифарското поле 60 
должина од 9 места, во кое се запишува соодветна-
та шифра на тарифниот став од Списокот; 

16) во рубриката 16 (Вредност во динари) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 10 
места, во кое се запишува вредноста на привремено 
извезените стоки во динари што се враќаат, односно 
се царинат конечно. 

Вредноста на стоките мора да биде усогласена 
со податоците за вредноста од рубриката 38 на из-
возната царинска декларација врз основа на која 
тие стоки била привремено извезени. 

V. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ 

Член 36 
Ако во обрасците I, 1/1, IV, 1У/1, V, У/1, VII, 

VII/1, IX, 1Х/1, X, Х/1, XII, XIII, XXIV и ХХГУ/1 
дополнително се менуваат податоците, врз основа 
на решение на царинарницата што е конечно во 
управна постапка, како и во случаите во кои некои 
од овие обрасци се поништуваат врз основа на реше-
ние на царинарницата, се поднесува лист на промена 
на податоците на Образецот XIV — Лист на проме-
на на податоци. Ако наместо поништениот образец 
се поднесува нов образец, царинарницата ќе го ре-
гистрира под нов број од соодветниот контролни^ 

Листот на промена на податоци се поднесува во 
онолку примероци во колку примероци е поднесен 
образецот во кој се менуваат податоците. Со. листот 
на промената на податоците се постапува на истиот 
начин како и со образецот во кој се менуваат по-
датоците. 

Со еден лист на промена на податоци можат 
да се менуваат најмногу осум податоци. Ако е по-
требно да се менуваат повеќе од осум податоци се 
поднесува нов лист за промена на податоци. 

АКО на еден образец се наоѓаат два или по: ГЌЕ 
УЅ (вид слог) — на пример: на Образецот IV — 
Увозна царинска декларација за увоз на стоки од 
облагородување, УЅ 15, УЅ 16 и УЅ 17̂  листот на 
промена на податоци се пополнува за секој УЅ. 

Листот на промена на податоци го пополнува, 
царинскиот обврзник. 

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, 
листот на промена на податоци го пополнува цари-
нраницата, и тоа: 

1) ако по службена должност донела решение 
со кое се менуваат податоците во обрасците од став 
1 на овој член; 

2) ако со решение донесено во постапка според 
член 265 од Царинскиот закон се менува наодот на 
царинарницата; 

3) ако во врска со управниот спор се менува 
решението на царинарницата; 

4) ако во Електронскиот сметковен центар на 
Сојузната управа за царини се утврди неисправно-
ст во образецот, а исправка не се врши по барање 
на царинскиот обврзник. 

Царинарницата е должна да го пополни листот 
на промена на податоци, во смисла на точка 4 став 
6 од овој член, најдоцна во рок од 30 дена од денот 
кога од Електронскиот сметковен центар на Сојуз-
ната управа за царини го примила листот на погреш-
ните податоци. 

Член 37 
Царинскиот обврзник може да бара измена или 

исправка на податоците во обрасците од член 36 
на овој правилник, и тоа: 

1) измена на податоците во обрасците I. 1/1, IV, 
IV/! , V, V/!, VII, VII/! , IX, IX/, XXIV и XXIV/ ! 
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ако тие податоци се битни за царинењето на стоките 
(на пример: количина, вид, квалитет и вредност на 
стоките, потекло на стоките, наименување на сто-
ките, царинска стапка) — под условите и во рокови-
те што се пропишани со одредбата на чл. 270 до 273 
на Царинскиот закон; 

2) исправка на податоците во обрасците I, 1/1, 
IV, 1У/1, V, У/1, X, Х/1, XII, XIII, XXIV и ХХ1У/1, 
ако тие податоци не се усогласени со фактичната 
состојба на стоките, односно со податоците од при-
ложените исправи — во рок од шест месеци од де-
нот кога односниот образец е поднесен до царинар-
ницата, односно заведен (регистриран) во соодветни-
от контролите; 

3) исправка на податоците во обрасците VII, 
УП/1, IX и IX/1, ако тие податоци не се усогласени 
со фактичната состојба на стоките, односно со пода-
тоците од приложените исправи — во рок од шест 
месеци од денот на применувањето на стоките пре-
ку царинската линија; 

4) исправка на грешките во имињате, броевите, 
пишувањето на други очигледни грешки — во секое 
време, (член 219 од Законот за општата управна пос-
тапка). 

Измена или исправка на други податоци во об-
расците од член 36 на овој правилник нема да се 
вршат ако тие податоци во моментот на поднесува-
њето на образецот на царинарницата биле усогла-
сени со приложените исправи, или ако тие податоци 
се внесени во образецот како изјава на подносите-
лот, а кои царинските органи, во рамките на својата 
надлежност, не ги контролираат. 

Измените или исправките на податоците од став 
1 на овој член ги врш,и царинарницата што ја воде-
ла постапката на царинењето на стоките. 

Член 38 
Врз основа на решение, односно заклучок на 

, царинарницата, со кој се одобрува измена или испра-
вка на податоците, се пополнува листот на промена 
на податоци и се постапува сообразно со чл. 36 и 
39 од овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од ОЕОЈ член 
ако се менуваат податоци поради тоа што стоките 
требало да се царинат на-име на двајца или поведе 
царински обврзници, односно на две или повеќе 
пријави за склучен договор или во други случаи 
кога измената не може да се изврши на еден обра-
зец, па истиот е поништен во сообразност со член 
36 од овој правилник, врз основа на решение на 
царинарницата, царинскиот обврзник поднесува нови 
обрасци на исправите со точни податоци. 

Ако во еден тарифен став се пријавени стоки 
што треба да се пријават во повеќе тарифни -ставо-
ви, се поднесува лист на промена на податоци со кој 
се намалува количината и вредноста во односното 
наменување и нов образец на декларацијата што 
царинарницата, во корнтролникот, ја заведува под 
нов број. 

Член 39 ^ 
Листот на промена на податоците се пополнува 

на следниот начин: 
1) во рубриката 1 СУЅ), во'шифарското поле со 

должина од 2 места се запишува цифрата „44" — 
ако се исправаат податоците во обрасците што имаат 
број од контролникот на извозните царински дек-
ларации, односно се запишува цифрата „45'. - ако 
се исправаат податоците во обрасците што имаат 
број од контролникот на увозните, царински декла-
рации. ' 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, во рубриката 1 се запишува цифрата „46" -
ако се менуваат податоците во обрасците V, -У/1, 
X и Х/1, XXIV и XXIV/! ; 

2) во рубриката 2 (Царинарница — испостава) 
се запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава к а ј која се оцаринети стоки-
те, а во шифарското поле со должина од 5 места се 
запишува шифрата на царинарницата, односно на 
царинската испостава од Кодексот на шифрите; 

3) во рубриката 3 (Документ што се исправа) се 
запишува називот на образецот во кој се исправаат 
податоците,, а во шифарскато поле со должина од 8 

места, во првите 6 места се запишува бројот под кој 
образецот, во кој се исправаат податоците, е ригис-
триран ка ј царинарницата, а во другите 2 места, 
одвоени со испрекината линија, се запишуваат пос-
ледните два броја на годината во која образецот е 
регистриран ка ј царинарницата; 

4) во рурбиката 4 (УЅ), во шифарското поле со 
должина од 2 места се запишува бројот УЅ на обра-
зецот во кој се исправаат податоците (на пример: 
ако се менува податокот во увозната царинска дек-
ларација за сместување на стоки на консигнација, 
во рубриката 4 се запишува „30"); 

5) во рубриката 5 (Датум) со цифри се запишу-
ваат денот, месецот и годината кога листот на про-
мената на податоците и е поднесен на царинарница-
та. Ако решението со кое се менуваат податоците 
го донесува царинарницата, по службена должност, 
во рубриката 5 со цифри се запишуваат денот, ме-
сецот и годината кога царинарницата го донесла 
решението; 

6) во рубриката 6 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што, во смис-
ла на член 24 од Царинскиот закон, е царински об-. 
врзник, а во шифарското поле со должина од 5 
места се запишува шифрата на царинскиот об-
врзник; 

7) во рубриката 7 (Број и датум на решението 
на царинарницата) се запишуваат бројот и датумот 
на решението врз основа на кое се врши измена на 
податоците. Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата; 

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седишто на надлежната народна банка на 
републиката, односно на народната банка на автоном-
ната покраина на чие подрачје се наоѓа сед,иштето 
на царинскиот обврзник; 

9) ЕО рубриката 9 (Број и датум на заклучокот) 
се запишуваат бројот на пријавата за склучен дого-
вор за увоз, односно бројот на пријавата за склучен 
дозговор за извоз, од контролникот што го води 
организацијата на здружен труд според Наредбата 
,за водење евиденција за склучени девизни и кре-
дитни работи со странство, а под кој таа пријава 
е регистрирана к а ј надлежната народна банка и со 
цифри денот, месецот и годината на склучувањето 
на договорот; 

10) во. рубриката 10 (Реден број на наименува-
њето) во шифарското поле со должина од 3 места 
се запишува редниот број на наименувањето од 
образецот во кој се врши измена на податоците. 

Ако податоците се исправаат во општиот дел на 
царинските обрасци од член 36 на овој правилник 
(на пример: во образецот I — во рубриките 1 и 24; 
во образецот IV — рубриките 1 до 19; во образецот 
V — рубриките 1 до 10), рубриката 10 не се попол-
нува. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 
36 став 1 од овој правилник, во рубриката 10 се за-
пишува бројот „99"; 

11) во рубриката 11 (Реден број на рубриката), 
во шифарското поле со должина од 2 места се за-
пишува редниот Фрој на рубриката од образецот во 
кој се менуваат податоците. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 
36 став 1 од овој правилник, во рубриката 11 се за-
пишува бројот „99"; 

12) во рубриката 12 (Назив на рубриката) се за-
пишува називот на рубриката од образецот во кој 
се менуваат податоците; 
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13) во рубриката 13 (Поранешен податок) во ши-
фарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални 
места, се запишува податокот, односно шифрата што 
се менува. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 
36 став 1 од овој правилник, рубриката 13 не се по-
полнува. 

Ако податокот што се исправа е цел број, во 
делот на шифарското поле за децимални места, од-
воени со испрекината линија, се запишуваат нули; 

14) во рубриката 14 (Нов податок), во шифарско--
то поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, 
се запишува новиот податок, односно шифрата. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член -
36 став 1 од овој правилник, рубриката 14 не се по-
полнува. 

Ако новиот податок е цел број, во делот на ши-
фарското поле за децимални места, одвоени со ис-
прекината линија, се запишуваат нули. 

VI. ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ И 
ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ 

Член 40 
Пријавата за увоз и провоз на стоки (член 74 

став 3 од Царинскиот закон) се поднесува на Обра-
зецот XV - Пријава за увоз и провоз на стоки. 

Пријавата за извоз и провоз на стоки (член 287 
'став 4 од Царинскиот закон) се поднесува на Обра-
зецот XVI — Пријава за извоз и провоз на стоки. 

VII. КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ 
Член 41 

Контролниот лист на облагородување се подне-
сува на Образецот XVII — Контролен лист на обла-
городувањето. 

Контролниот лист на облагородување^ е испра-
ва со која стоките привремено увезени заради обла-
городување се упатуваат на подрачјето на друга ца-
ринарница заради вршење на мерките за царински 
надзор. 

Член 42 
За стоките што привремено се увезуваат заради 

облагородување на подрачјето на повеќе царинар-
ница или во повеќе фази кај организациите на здру-
жен труд на подрачјето на повеќе царинарница од-
носно кај друга царинарница, во смисла на член 305 
став 6 од Царинскиот закон, увозникот и поднесува 
на царинарницата што стоките ги упатува (во ната-
мошниот текст: исправата царинарница) контролен 
лист на облагородување^ (во натамошниот текст: 
контролниот лист). . 

Член 43 
Контролниот лист со препис, односно со фотоко-

пија на решението за одобрение на привремениот 
увоз, се поднесува посебно за секоја царинарница на 
чие подрачје ќе се изврши облагородување^ на 
стоките (во натамошниот текст: приемна царинар-
ница). 

Рубриките 3 до \11 на контролниот лист ги по-
полнува увозникот, а другите рубрики — царинар-
ницата. Тие податоци ги заверува царинарницата. 

Член 44 
Контролниот лист се пополнува во три приме-

роци. Кон третиот примерок од контролниот лист се 
додава потврдата за предавање на контролниот лист 
на приемната царинарница. 

Првиот примерок од контролниот лист го задр-
жува испратната царинарница, а вториот и третиот 
примерок,, со прилозите, мострите и сл. му ги преда-
ва на увозникот. Увозникот и ги предава на прием-
ната царинарница, во рокот што ќе го определи 
испратната царинарница, обата примерока од кон-
тролниот лист, со прилозите, мострите и сл. и со 

препис на решението со кое е одобрен привремениот 
увоз. 

Член 45 
Ако по завршувањето на една фаза на облаго-

родувањето на стоките увозникот ги упатува стоки-
те до организацијата на здружен труд на подрачјето 
на друга царинарница што ќе ја изврши следната 
фаза. на облагородување^, на испратената царинар-
ница и ги поднесува контролниот лист и препис, 
односно фотокопија на решението за одобрение на 
привремениот увоз. 

Член 46 
Ако привремено увезените стоки се враќаат пре-

ку царинарницата што го одобрила привремениот 
увоз, а облагородување^ е вршено на подрачјето 
на повеќе царинарница увозникот и го поднесува на 
царинарницата на чие подрачје е вршено облагоро-
д у в а њ е ^ на стоките контролниот лист заради упа-
тување на ' стоките до царинарницата преку која 
стоките ќе се вратат во странство. 

Член 47 
Ако една работа на облагородување на стоки е 

вршена на подрачјето на повеќе царинарница а 
враќањето на стоките е одобрено преку една цари-
нарница, увозникот и го поднесува на секоја цари-
нарница на чие подрачје е вршено облагородување^ 
на стоките контролниот лист заради упатување на 
стоките до царинарницата преку која стоките ќе се 
вратат во странство. 

VIII. БРОДСКА КНИГА 

Член 48 
Сите бродови и други пловни објекти (во ната-

мошниот текст: бродот) што превезуваат стоки во 
смисла на член 49 од овој правилник, се должни да 
водат бродска книга на Образецот XIX — Бродска 
книга. 

Бродската книга ја заверува царинарницата над-
лежна според матичната лука, односно пристапиш^ 
тето на бродот. , 

Бродската книга заверена од царинарницата 
претставува царинска исправа од член 114 точка 2 
на Царинскиот закон. 

Член 49 ' 
Царински надзор над домашни стоки што се 

превезуваат од едно д,омашно место до друго домаш-
но место по море, гранични реки или гранични езе-
ра и над стоките што превезуваат бродовите од член 
114 точ. 5, 6 и 7 од Царинскиот закон, царинарницата 
вр^пи со преглед на Бродската книга и со преглед на 
бродот. 

Член 50 
Возарот е должен непосредно по извршениот на-

товар на стоките во бродот да ги запише податоци-
те за натоварените стоки во Бродската книга (руб-
риките 1 до 7). 

Член 51 
Возарот е должен непосредно по извршениот ис-

товар на стоките од бродот да ги запише податоците 
за истоварените стоки во Бродската книга (рубри-
ките 8 до 10), а примателот на стоките го потврдува 
приемот на стоките во рубриката 11 на Бродската 
книга. 

Член 52 
Ако истоварот на стоките се врши во повеќе 

места по должина на домашниот брег, возарот е 
должен во рубриката 8 на Бродската книга да ги 
наведе сите места на истоварот на стоките, а во руб-
риките 9 и 10 — количината на истоварот на стоки-
те и датумот на истоварот, посебно за секое место 
на истоварот. Наведените податоци примателот на 
стоките ги потврдува во рубриката 11 од Бродската 
книга. 
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Член 53 
Царинарницата повремено врши преглед на бро-

довите што превезуваат стоки во смисла на член 49 
од овој правилник, и со споредувањето на подато-
ците од Бродската книга со состојбата на стоките 
што се превезуваат, проверува дали Бродската кни-
га се води уредно и точно. 

За утврдените неисправности царинарницата со-
ставува записник во два примерока, од кои еден 
задржува, а другиот му го предава на возарот. 

IX. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО К О Ј А СТОКИТЕ 
СЕ УПАТУВААТ НА ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА 

Член 54 
Ако со царинскиот закон или со прописи доне-

сени врз основа на тој закон не е определено пои-
наку, стоките и се упатуваат на друга царинарница 
со царинска проследница на Образецот XX — Ца-
ринска прос делница. 

Член 55 
Ако стоките и се упатуваат на друга царинар-

ница со железнички превозни средства, железнич-
ката станица и поднесува на царинарницата кон 
пријавата за увоз и превоз на стоки, железничка 
превозна исправа на која во зелена боја е втиснат 
штембил за увозни царински стоки, односно за про-
возил царински стоки на Образецот XXI. 

Член 56 
Ако стоките и се упатуваат на друга царинар-

ница со воздухоплов, се поднесува посебен мани-
фест на Образецот XXII — Посебен стоковен ма-
нифест за царински стоки. 

Ако на друга царинарница и се упатува багаж 
пристигнат со воздухоплов одвоено од сопственикот, 
на царинарницата и се поднесува посебен стоковен 
манифест на Образецот XXIII — Посебен манифест . 
за патнички багаж пристигнат одвоено од сопстве-
никот. 

Член 57 
Ако стоките што и се пријавени на царинарни-

цата, според дополнителна диспозиција или од други 
причини, се враќаат во земјата од која се доставени 
или се упатуваат во некоја друга земја, на превоз-
ните исправи мора да се назначи дека се во прашање 
странски стоки и да се наведе земјата од која сто-
ките пристигнале во Југославија. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 58 

Обрасците I до XXIV и Кодексот на шифрите, 
се отпечатени кон овој правилник и се негов сос-
тавен дел. 

Обрасците I, 1/1, IV, IV/! , V, V/! , VII, VII / ! , IX, 
IX/1, X, Х/1, XII, XIII , XIV, XXIV и X X I V / ! се 
приспособени за електронска обработка на подато-
ците. 

Организацијата на здружен труд што е регис-
трирана за вршење на надворешнотрговско работе-
ње и што во царинската постапка учествува како 
царински обврзник или подносител на деклараци-
ја поднесува барање до Сојузната управа за цари-
ни — Електронски сметковен центар, заради доби-
вање на соодветна шифра. Врз основа на поднесе-
ното барање, Сојузната управа ' за царини издава 
потврда за одобрената шифра. Потврдата за одо-
брената шифра се поднесува до надлежната народна 
банка при поднесувањето на пријавата за склуче-
ниот договор. 

- Ако податокот што се внесува во некој од об-
расците од став 2 на овој член , има помалку цифри 
од бројот на местата во соодветното шифарско поле. 
од левата страна на шифарското поде ќе останат . 
слободни онолку места за колку податокот има по-
малку цифри од бројот на местата во шифарското 
поле. 1 . 

Ако податокот што се внесува во некој од об-
расците од став 2 на овој член има повеќе цифри 
од бројот на местата во соодветното шифарско поле, 
таквиот податок мора да се подели и да се пријави 
под два редни броја на наименувањето. 

Член 59 
Правилникот за начинот на пополнување и под-

несување исправи во царинската постапка ( С л у ж -
бен лист на СФРЈ", бр. 37/76) и 9/78), престанува да 
в а ж и на 31 август 1979 година. 

Член 60 
Овој правилник ќе се применува од 1 септем-

ври 1979 година. 
Член 61 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето. 

Бр. 01-01 Д-5467 
6 август 1979 година 

Белград 
Заменик-дјиректор 

а Сојузната управа за 
царини, 

Ненад Мирковиќ, с. р. 

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИН-

СКАТА ПОСТАПКА 

I. ЦАРИНАРНИЦА! И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ЕДИНИЦИ 

Ред. Назив на царинарницата, односно на 
број нејзината организациона единица Шифра 

/ 

СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Сарајево 
1) Царинска испостава Аеродром Са-

ра ј ево 
2) Царинска испостава Мостар 
3) Царинска испостава Пошта Сара-

јево 
4) Царинска испостава Зеница 
5) Царинска испостава Железничка 

станица Сарајево 
6) Царинска испостава Ј а ј ц е 

2 Босански Нови 
1) Царинска испостава Бања Лука 
2) Царинска испостава Босански Нови 

. 3) Царински реферат Босанска Тради-
ција 

4) Царинска испостава Бихаћ 

3 Тузла 
1) Царинска испостава Брчко 
2) Царинска испостава Добој 
3) Царинска испостава Тузла 
4) Царински реферат З Б О Р Н И К 

СР ЦРНА ГОРА 

4 Титоград 
1) Царинска испостава Титоград 
2) Царинска испостава Р о ж а ј 

-3) Царинска испостава Никшић 
4) Царинска испостава Цетиње 
5) Царинска испостава Аеродром Ти-

тоград 

91006 

""91014 
91049 

91057 
91073 

91081 
91103 

92002 
92010 
92029 

92045 
92053 

93009 
93017 
93025 
93033 
93041 

35009 
35025 
35041 
35076 
35084 

35092 
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6) Царинска испостава Пошта Тито-
град 35106 

7) Царинска испостава Бијело Поље 35114. 

5 Бар 36005 
1) Царински реферат Аеродром Тиват 36013 
2) Царинска испостава Бар 36021 
3) Царинска испостава Херцег Нови 36048 
4) Царинска испостава Котор 36056 
5) Царинска испостава Железничка 

станица Бар 36064 

СР ХРВАТСКА 

6 Загреб 41009 
1) Царинска испостава Аеродром „Пле-

со" Загреб 41017 
2) Царинска испостава Карловац 41025 
3) Царинска испостава Пошта 2 Загреб 41033 
4) Царинска испостава Сисак 41041 
Д) Царинска испостава Западни коло-

двор Загреб 41068 х 
6) Царинска испостава Јавна склади-

шта Загреб — Житњак 41076 
7) Царинска испостава Велесајам За-

греб ' 41084 
8) Царински реферат Главни колодвор 

Загреб 41092 
9) Одсек консигнација Загреб 41106 
10) Одсек за привремени увоз и извоз 

робе 41114 
11) Царинска испостава Ранжирни ко-

лодвор Загреб 41122 
12) Царинска испостава Кутина 41130 

7 Копривница 42005 
1) Царинска иепостава Копривница 42013 
2) Царинска испостава Коториба 42021 
3) Царинска испостава Горичан 42048 
4) Царинска испостава Терезино Поље 42056 
5) Царинска испостава Вараждин - 42064 
6) Царинска испостава Ђекенеш 42072 
7) Царински реферат Пошта Вараж-

дин 42080 

8 Осијек 43001 
1) Царинска испостава Бели Манастир 43028 
2) Царинска испостава Железничка 

станица Осијек 43036 
3) Царинска испостава Славонски 

Брод 43044 
4) Царинска испостава Пошта Осијек 43052 
5) Царинска испостава Винковци 43060 
6) Царинска испостава Вуковар 43079 
7) Царинска испостава Дон,и Михољац 43087 
8) Царински реферат Кнежево 43095 
9) Царинска испостава Лука Драва 

Оси ј ек ^ 43109 
10) Царински реферат Опатовац 43117 

9 Пула 44008 
1) Царинска испостава Аеродром Пула 44016 
2) Царинска испостава Лука Пула 44024 
3) Царинска испостава Ровињ 44032 
4) Царински реферат Пореч 44040 

10 Ријека ' 45004 
1) Царинска испостава Аеродром Оми-

шаљ 45012 
2) Царинска испостава Бакар 45020 
3) Царинска испостава Пошта 2 Ри-

јека 45039 
4) Царинска испостава Лука Ријека 45047 

1 2 3 

5) Царинска испостава Железнички 
колодвор Ријека 45055 

6) Царински реферат Мали Лошињ 45063 
7) Царински реферат Раша 45071 
8) Царински реферат Сењ 45098 
9) Одсек консигнација Ријека 45101 
10) Одсек за послове саобраћаја 45128 

11 Сплит 51004 
1) Царинска испостава Аеродром Сплит 51012 
2) Царинска испостава Лука Сплит 51020 
3) Царинска испостава Пошта Сплит 51039 

12 Дубровник 52000 
1) Царинска испостава Аеродром „Ћи-

липи" 52019 
2) Царинска испостава Пошта Дубров-

ник 52035 
3) Царинска испоецава Лука Груж 52043 
4) Царински реферат Корчула 52051 

13 Шибеник 53007 
1) Царинска испостава Шибеник 53015 

14 Задар 54003 
1) Царинска испостава Аеродром За-

дар 54011 
2) Царинска испостава Лука Гасеница 54033 
3) Царинска испостава Путничка лука 

За дар 54046 
4) Царински реферат Лука Масленица 54054 

15 Плоче 55000 
1) Царинска испостава Плоче 55018 
2) Царински реферат Метковић 55026 

СР МАКЕДОНИЈА 

16 Скопје 81000 
1) Царинска испостава Аеродром „Пе-

тровец" Скопје 81019 
2) Царинска испостава Деве Ваир 81027 
3) Царинска ^постава Куманово . 81035 
4) Царинска испостава Маџари 81043 
5) Царинска испостава Пошта Скопје 81051 
6) Царинска испостава Титов Велес 81078 
7) Царинска испостава Штип 81086 

17 Битола 82007 
1) Царинска испостава Битола 82015 
2) Царинска испостава Аеродром 

Охрид 82023 
3) Царинска испостава Меѓетлија 82031 
4) Царинска испостава Прилеп 82058 
5) Царинска испостава Ќафасан 82066 
6) Царински реферат Пошта"Битола 82074 
7) Царински реферат Кременица 82082 

18 Гевгелија 83003 
1) Царинска испостава Железничка 

станица Гевгелија 83011 
2) Царинска испостава Струмица 83038 
3) Царинска испостава Делчево 83046 
4) Царинска испостава Богородица 83054 
5) Царинска иепостава Ново Село 83062 

СР СЛОВЕНИЈА 

19 Љубљана 81000 
1) Царинска испостава Јавна склади-

шта Љубљана 81018 
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2) Царинска испостава Крањ . 61026 
3) Царинска испостава Аеродром 

Брник 61034 
1 4) Царинска испостава Пошта Љуб-

љана 61042 
5) Царинска испостава Ново Место 61050 
6) Одсек консигнација Љубљана 61077 
7) Царински реферат Кршко 61085 

20 Цеље 62006 
1) Царинска испостава Белење 62014 
2) Царинска иепостава Цеље 62022 

21 Дравоград 63002 
1) Царинска испостава Холмец 63010 
2) Царинска испостави Преваље 63029 
3) Царинска испостава Вич 63037 
4) Царински реферат Радље 63045 
5) Царински реферат Дравоград 63053 

22 Горн,а Радгона 64009 
1) Царинска испостава Мурска Собота 64017 
2) Царинска испостава Горња Радгона 64025 
3) Царинска испостава Кузма 64033 
4) Царинска испостава Долга Вас 64041 
5) Међудржавни гранични прелаз Ко-

дош 64068 

23 Јесенице . 65005 
1) Царинска испостава Језерско 65013 
2) Царинска испостава Љубељ 650^1 
3) Царинска испостава Подкорен 65048 
4) Царинска испостава Ратече ' 65056 
5) Царинска испостава Железничка 

станица Јесенице 65064 

24 Копер 66001 
1) Царинска испостава Лазарет 66028 
2) Царинска испостава Лука Копер 66036 
3) Царинска испостава Слободна ца-

ринска зона Копер 66044 
4) Царинска испостава Шкофје 66052 
5) Царински ,реферат Пиран 66060 
6) Царинска испостава Умаг 66079 

25 Марибор 67008 
1) Царинска испостава Пошта Мари-

бор 67016 
2) Царинска испостава Шентиљ 67024 
3) Царинска испостава Железничка 

станица Марибор 67032 
4) Царинска испостава Аеродром Ма-

рибор 67040 

26 Нова Горица 68004 
1) Царинска испостава Предил 68012 

2) Царинска испостава Робин 68020 
3) Царинска испостава Рожна Долина 68039 
4) Царинска испостава Железничка 

станица Нова Горица ' 68047 ' 
5) Царинска испостава Небло 68055 

27 Сежана - 69000 
1) Царинска испостава Фернетичи 69019 
2) Царинска испостава Козина 69027 

\ 3) Царинска испостава Железничка 
станица Сежана 69035 

4) Царинска испостава Терминал Се-
жана 69043 

1 2 3 

СР СРБИЈА 

- 28 Београд - 11002 
1) Царинска и з о с т а в а Аеродром Сур-

чин 11010 
2) Царинска испостава Лука Дунав, 

Београд 11029 
3) Царинска испостава Панчево .11037 
4) Царинска испостава Пошта 2 Бео-

град 11045 
5) Царинска иепостава Смедерево 11053 
6) Царинска испостава Шабац 11088 
7) Царинска испостава Железничка 

станица Макиш 11096 
8) Царинска испостава Железничка 

станица Београд 11118 
9) Царинска испостава Београдски са-

јам 11126 
10) Одсек консигнација Београд 11134 
11) Царинска испостава Вал^во 11150 
12) Царински реферат Лозница 11169 
13) Царински реферат Пожаревац ' 11177 

29 Кладово 12009 
1) Царинска испостава Кладово 12017 
2) Царинска испостава Караташ 12025 
3) Царинска испостава Мокрање 12033 
4) Царинска испостава Прахово 12041 
5) Царинска испостава Велико Гради-

ште 12068 

30 Димитровград - 13005 
1) Царинска испостава Градина 13013 
2)' Царинска испостава Железничка 

станица Димитровград 13021 

31, Краљево 14001 
1) Царинска испостава Крушевац 14036 
2) Царинска испостава Титово Ужице 14044 
3) Царинска испостава Железничка 

станица Краљево 14052 
4) Царинска испостава Чачак 14060 

32 Ниш 15008 
1) Царинска испостава Бор ' 15016 
2) Царинска испостава Лесковац. . 15024 
3) Царинска испостава Рибарци 15032 
4) Царинска испостава Стразимировци 15040 
5) Царинска испостава В р т к а Чука 15059 
6) Царинска испостава Електронска 

индустрија Ниш 15067 
7) Царинска исиостава Железничка 

станица Ниш 15075 
8) Царински реферат Пошта Ниш 15083 
9) Царински реферат Мајданпек 15091 

33 Крагујевац 17000 
1) Царинска испостава Крагујевац 17019 
2) Царинска испостава Светозарево 17027( 

САП ВОЈВОДИНА 

34 Нови Сад 21008 
1) Царинска испостава Лука4 и Јавна 

складишта Нови Сад 21016 
2) Царинска испостава Бачка Паланка 21024 
3) Царинска испостава Сремска Ми-

,тровица 21032 
4) Царинска испостава Врбас 21040 
5) Царинска испостава Пошта Нови 

Сад 21059 
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6) Царинска испостава Железничка 
станица Нови Сад 

7) Одсек консигнација Нови Сад 

35 Бездан 
1) Царинска испостава Апатин 
2) Царинска испостава Банки Брег 
3) Царинска испостава Бездан 

26 Вршац 
1) Царинска испбстава Калуђерово 
2) Царинска испостава Ватин 
3) Царинска испостава Железничка 

станица Вршач 

37 Зрењанин 
1) Царинска испостава Кикинда 
2) Царинска испостава Зрењанин 
3) Царинска испостава Српска Црња 

38 Суботица 
1) Царинска испостава Хоргош 
2) Царинска испостава Јавна склади-

шта Суботица 
3) Царинска испостава Железничка 

станица Суботица 
4) Царинска испостава Келебија 

САП КОСОВО 

39 Приштина 

3 1 

19 
21067 20 
21075 

21 
22004 

21 

22012 22 
22020 23 
22039 24 

23000' 25 
23019 26 
23027 27 
23035 28 
24007 29 
24015 
24023 
24031 30 

25003 31 
32 25011 32 

25038 

25046 33 25054 33 

1) Царинска 
2) Царинска 

тровица 
3) Царинска 
4) Царински 
5) Царински 
6) Царински 

штина 

испостава Приштина 
испостава Косовска Ми-

испостава Призрен 
реферат Ћафа Прушит 
реферат Врбница 
реферат Пошта При-

31003 
31011 

а1038 
31046 
31054 
31062 

31070 

II СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ, СТОПАНСКА ГРАНКА 
И ДРУГА ДЕЈНОСТ (ГРУПИ КОРИСНИЦИ НА 

УВЕЗЕНИ СТОКИ) 

Ред. Стопанска дејност, стопанска гранка 
број и ,друга дејност (групи корисници на 

увезени стоки) Шифра 

1 

1 Електростопанство 01010 
2 Производство на јаглен / ' 01020 
3 Преработка на јаглен 01030 
4 Производство на сурова нафта ' 01041 
5 Производство на земен гас 01042 
6 Производство на деривати од нафта 01050 
7 Производство на железна руда 01060 
8 ^ Производство на железо и ,челик 01071 
9 Производство на феролегури 01072 

10 Производство на руда и концентрат на 
бакар ' 01081 

11 Производство на руда и концентрат на 
олово и цинк 01082 

12 Производство на боксит 01083 
13 Производство на руда и концентрат на 

други обоени метали 01089 
14 Производство на бакар 01091 
15 Производство на олово 01092 

16 Производство на цинк - 01093 
17 Производство на глиница и алуминиум 01094 
18 Производство на други обоени ме-

тали 01099 

а4 
35 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
47 
43 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 

58 
59 
60 

61 
6 2 " 
63 

64 

Преработка на алуминиум 01101 
Преработка на бакар и на други обо-
ени метали 01109 
Производство на неметални минерали 
(без сол) ОПИ 
Производство на сол 01112 
Производство на стакло 01121 
Производство на огноотпорен матери-
јал 01122 
Производство на порцелан и керамика 01123 
Преработка на други неметални мине-
рали ^ 01129 
Производство на метален репродукци-
онен материјал (И 131 
Производство на. метални, градежни и 
други конструкции 01132 
Производство на стоки за широка по-
трошувачка и на други метални про-
изводи '01139 
Производство на машини и уреди (без 
електрични и земјоделски) 01141 
Производство на земјоделски машини 01142 
Производство на опрема за професио-
нални и'научни цели, на мерни и кон-
тролни инструменти и уреди за авто-
матизација на управувањето (освен 
оние од гранката 0117) 01143 
Производство и поправка на шински 
возила 01151 
Производство на патни возила 01152 
Производство на други сообраќајни 
средства % СИ159 
Бродоградба (И 160 
Производство на електрични, машини 
и уреди ^ 011171 
Производство на електронски, и теле-
комуникациони уреди . ( Ш172 
Производство, на кабли и проводници Ш173 
Производство на електрични апарати 
за домаќинство 01174 
Производство на други електротех-
ни^ки производи 01179 
Производство на хемикалии (освен за 
земјоделство) Ш181 
Производство на хемикалии за земјо-
делство ( ч (И 182 
Производство на хемиски влакна и 
пластични маси , 01183 
Производство на лекови и фармаце-
втски суровини 01191 
Производство на средства за перење и 
на козметички препарати „ 01192 
Производство на бои и лакови 01193 
Преработка на пластични маси 01194 
Производство^ на дру,ги хемиски про-
изводи 01199 
Производство на камен, чакал и песок 01200 
Производство на вар и гипс 012II 
Производство на цемент 01212 
Производство на тули и ќерамиди 01213 
Производство на градежни префабри-
кати и битуменски производи 01214 
Производство на режана граѓа и плочи 01220 
Производство на мебел од ,дрво 01231 
Производство на други финални про-
изводи од дрво .01232 
Производство на целулоза и хартија 01244 
Преработка на хартија 01242 
Производство на влакна предиво и 
конец 01251 
Производство на ткаенини 01252 
Производство на трикотажни предива 01261 
Производство на текстилна конфек-
ција 01262 
Производство на други текстилни про-
изводи 01269 
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65 Производство на кожа и крзно 
66 Производство на кожени обувки^ 
67 Производство на "Кожена галантерија 
68 Производство на кожена и крзнена 

конфекција 
69 Преработка на каучук 
70 Мелење и лупење на жито 
71 Производство на леб и тестенини 
72 Преработка и конзервирање на овошје 

и зеленчук 
73 Преработка и конзервирање на месо и 

риби 
74 Преработка и конзервирање на млеко 
75 'Производство на шеќер 
76 Производство на кондиторски произ-

води 
77 Производство на растителни масла и 

масти 
78 Производство на други прехранбени 

производи (без добиточна храна) 
79 Производство на алкохол од растител-

но потекло и,на алкохолни пијачки 
80 Производство на безалкохолни ПИЈ ачки 
81 Производство на добиточна храна 
82 Производство л а ферментиран тутун 
83 Преработка на тутун 
84 Графичка дејност 
85 Производство на разнородни произ-

води 
1 86 Полјоделство 

87 Овоштарство 
88 Лозарство 
89 Сточарство 
90 Земјоделски услуги 
91 Рибарство 
92 Шумарство 
93 Водостопанство 
94 Високоградба 
95 Нискоградба и хидргорадба 
96 Инсталациони и завршни работи во 

градежништвото 
97 Железнички сообраќај 
98 Поморски собраќај 
99 Речен и езерски сообраќај 

100 Воздушен сообраќај 
101 Патен сообраќај 
102 Градски сообраќај 
103 Цевоводен транспорт 
104 Претоварив услуги 
105 ПТТ услуги 
106 Трговија 
107 Угостителство и туризам 
108 З а н а е т ч и с т в о и лични услуги 
109 Станбено-Комунални дејности и уре-

дување на населби и простори 
110 Финансиски, технички и деловни ус-

луги 
111 Образование, наука, култура и инфор-

мации 
112 Здравствена и социјална заштита 
113 Општествено-лолитички заедници,, са-

моуправни интересни заедници и оп-
штественополитички организации (без 
ЈНА, сојузни дирекции за резерви и 
други сојузни органи и организации) 

114 ЈУГОСповенска народна' армија и по-
шти 

115 Сојузна дирекција за резерви на пре-
хранбени производи 

116 Сојузна дирекција за резерви на ин-
дустриски производи 

117 Сојузна дирекција за промет и ре-
зерви на производи со посебна намена 

118 Други сојузни органи и организации 
119 Приватници 

01270 
01281 
01282 

01283 
01290 
01301 

01302 

01303 

01304 01305 

01306 

01307 

01308 

01309 
01311 
01312 
01320 
01331 
01332 
01340 

01390 
02011 
02011 
02013 
02014 
02020 
02030 
03000 
04000 
05010 
05020 

05030 
06010 

III. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ Р Е П У Б Л И К И И СОЦИЈАЛ 
ЛИСТИЧКИ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Ред. Назив на социјалистичката републи-
број ка, односно социјалистичката авто- Ш и ф р а 

номна покраина 

1 2 

1 Босна и Херцеговина 
2 Црна Гора 
3 Хрватска 
4 Македонија 
5 Словенија 
6 Србија 
7 Војводина 
8 Косово 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

. 9 

IV. Н А Д Л Е Ж Н И НАРОДНИ Б А Н К И 

Реден 
број 

Седиште на Народната банка Шифра 

1 2 3 

1 Сараево 108 
2 Титоград 205 
3 Загреб 302 
4 Скопје 418 
5 Љубљана 507 
6 Белград 604 
7 Белград — Воен сервис' во состав на 

Народната банка на Југославија 612 
8 Нови Сад 8Ј39 
9 Приштина 906 

V. Д Р Ж А В И 
1. Европа 

Реден Назив на земјата Шифра 
број 

Шифра 

1 2 3 

06020 1 Албанија " . 101 
06030 2 Андора 102 
06040 3 Австрија 103 
06050 4 Белгија 104 
06060 5 Бугарија 105 
06070 6 ЧССР 106 
06080 7 Данска 107 
06090 8 ДР Германија 108 
07000 9 Финска 109 
08000 10 Франција НО 
09000 11 Гибралтар 111 

12 Грција 112 
10000 13 Холандија 113 

14 Ирска 114 
11000 15 Исланд 115 

15 Италија 116 
12000 17 Југославија 117 
13000 18 Лихтонштајн у ,118 

19 Луксембург 119 
Унгарија 120 

21 Малта 121 
22 Монако 122 

14001 23 Норвешка 123 
24 Полска 124 

14002 25 Португалија 125 
26 Романија 126 

14004 27 Сан Марино 127 
28' Ср Германија 128 

14005 29 СССР 129 
30 ТИ па пиј а 130 

14006 31 Швајцарска / 131 
14007 32 Шведска 132 
15000 33 Велика Британија 133 
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2. АДОа ' 

1 2 3 

1 Авганистан - — " 201 
2 Бахреин 202 
3 Кангладеш 203 
4 Бурма 204 

ЈТ 5 Бутан 
204 
ЈТ 

6 Филипини 206 
7 Хонг-Конг , 207 
8 Индија 208 
9 Индонезија 209 

10 Ирак 210 
И Иран 211 
12 Израел 212 
13 Јапонија 213 
14 Јеменска Арапска Република 214 
15 Јемен Јужен 215 
16 Јордан 216 
17 Демократска Кампуќија 217 
18 Кина 218 
19 Кипар 219 
20 Кореја Јужна 220 
21 Кореја Северна 221 
22 Кувајт 222 
23 Катар и Труцијал 223 
24 Лаос 224 
25 Либан 225 
26 Малезија 226 
27 Малдивски О с т р ^ " 227 
28 Монголија 228 
29 Непал 229 
30 Оман ) 230 
31 Пакистан 231 
32 Сауди Арабија 232 
33 Сингапур 233 
34 Сирија 234 
35 Шри Ланка 235 
36 Тајланд 236 

. 37 Турција 237 
38 Обединети Арапски Емират и 238 
39 Формоза - Тајван 241 
40 СР Виетнам 242 
41 Сиким 243 

3. Африка 

1 2 3 

1 Алжир 301 
2 Ангола 302 
3 Ботева па 303 
4 Вурунди 304 
5 Централна Африканска Република 305 
6 Чад 306 
7 НР Ветиш 307 
8 Габон 308 
9 Гамбија 309 

10 Гана -310 
11 Горна Волта 311 
12 Гвинеја 312 
13 Гвинеја Бисао 313 
14 Родевија 314 
15 Јужноафриканска Унија 315 
16 Камерун 316 
17 Кенија 317 
18 Конго (Бразавил) 318 

Лесното 319 
20, ,.Либерија 820 
21 Либија 321 
22 Мадагаекар 322 
23 Малави 823 
24 Мали 324 
25 Мавританија 325 

1 2 3 

26 Маврициус 326 
27 Мароко 327 
28 Мозамбик 328 
29 Нигер 330 
30 Нигерија 330 
31 Брегот на Слоновата Коска 331 
32 Руанда 332 
33 Сенегал 333 
34 Сиера Леон е 334 
35 Сомалија 335 
36 Судан 336 
37 Свазиланд 337 
38 Танзанија 338 
39 Того 339 
40 Тунис 340 
41 Уганда 341 
42 Заир 342 
43 Замбија / 343 
44 Етиопија 344 
45 Египет 345 
46 Екваторијална Гвинеја 346 
47 Сејшелски Острови 347 
48 Зеленортски Острови 348 
49 Коморо (Коморски Острови) 349 
50 Газа 350/ 
51 Сао Томе и Принципе ѓ 351 
52 Република Џибути 352 

4. Северна и Средна Америка 

Г 2 3 

1 Бахамски Острови 401 
2 Барбадос 402 
3 Бермудски Острови 403 
4 Британски Хондурас 404 
5 Ел Салвадор 405 
6 Доминикански Република 406 
7 Гвадалупа 407 
8 Гватемала 408 
9 Хаити 409 

10 Холандски Антили ^ 
Хондурас 

410 
11 

Холандски Антили ^ 
Хондурас 411 

12 Јамајка 412 
13 Канада 413 
14 Костарика 414 
15 Куба 415 
16 Мартиник 416 
17 Мексико 417 

- 18 Никарагва 418 
19 Панама 419 
20 Пооторико 420 
21 САД 421 
22 Тринидад и Тобаго 422 
23 Сен Ките — Невис Ангиља 423 
24 Гренада 424 
25" Британски Анти ли 425 

5. Јужна Америка 

1 2 3 

1 Аргентина 501 
2 Боливија 502 
3 Бразил 503 
4 Чиле 504 
5 Еккалор 505 
6 Француска Гијана 506 
7 Гијана (Гватана) 507 
8 Колумбија 508 
9 Парагвај 509 

10 Перу 510 
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1 2 3 
11 Уругвај ' 511 
12 Венецуела 512 
13 Суринам х 513 

6. Океанија 

1 2 3 

1 Австралија 601 
2 Папуа 602 
3 Нови Зеланд 603 
4 Фиџи 604 
5 Западна Самоа 605 
6 Друга Океани] а 609 

VI. ВИДОВИ НА ИЗВОЗОТ 

Видови на извозот што се однесуваат на извозната 
царинска декларација (VS 20, VS 21, VS 25 и VS 27) 

Реден Вид на извозот Шифра 
број 

1 2 3 

1 Редовен извоз 11 
2 Извоз на стоки со вграден привремено 

15 увезен материјал 15 
3 Извоз на стоки на консигнација 22 
4 Извоз на стоки што биле увезени во 

закуп 23 
5 Извоз на стоки заради снабдување на 

превозни срдства вд меѓународниот 
сообраќај 24 

6 Извоз на стоки — пазарна продажба 25 
7 Извоз на СТОКИ — комисиона про-

дажба 26 
8 Извоз^ на стоки од страна на орга-

низации на здружен труд и други ор-
ганизации, без наплата на против-
вредност 27 

9 Извоз на стоки на име помош — од 
страна на СФРЈ 29 

10 Извоз на привремено увезен,и стоки 
во непроменета состојба, вклучувајќи 
и привремено увезени стоки во закуп 33 

11 Извоз на привремено увезени стоки 
од облагородување (доработка, прера-
ботка. обработка) 35 

12 Извоз на привремено увезени стоки 
од поправка 36 

13 Привремен извоз на стоки на саеми 
и изложби 40 

14 Привремен извоз на алат и ситен ин-
вентар од страна на организации на 
здружен труд што изведуваат работи 
во странство 41 

15 Привремен извоз на стоки заради 
употреба во процесот на производство 42 

16 Привремен извоз на стоки заради 
вградување во странски стоки што 
ќе се увезат 43 

17 Привремен извоз на стоки заради 
облагородување (обработка, доработ-
ка, преработка) 44 

18 Привремен извоз по основ на отста-
пување изградба на инвестиционен 
објект на странски изведувач 45 

19 Привремен извоз на стоки заради 
демонстрација ,и испитување .46 

20 Привремен извоз на стоки заради 
поправка ' 47 
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1 2 3 

21 Привремен извоз по основ на работа 
на домашни организации на здружен 
труд во странство 48 

22 Друг привремен извоз 49 
23 Конечно царинење на привремено из- V 

55 везени стоки 55 
и Конечно царинење на привремено 

извезени стоки на саеми и изложби 56 
25 Извоз по основ на долгорочна произ-

водствена кооперација со странски 

26 
лица 57 

26 Извоз по основ на вложување сред-
ства на странски лица во домашни 
организации на здружен труд 58 

27 Редовен извоз по основ на отстапу-
вање изградба на инвестиционен об-
јект на странски изведувач 59 

28 Отстапување права на индустриска 
сопственост 60 

29 Извоз по основ на деловно-техничка-

30 
та соработка со странски лица 61 

30 Извоз за сопствени претпријатија ос-
62 новани во странство 62 

31 Извоз за мешовити претпријатија ос-
63 новани во странство 63 

32 Редовен извоз по основ на работа на 
домашни организации на здружен 

64 труд во странство 64 
33 Враќање на несоодветни стоки бб 
34 Извоз на стоки заради замена Ѕа не-

соодветни стоки што се вратени од 
странство 67 

35 Реекспорт 77 
36 Рампласман 78 
37 Привремен извоз на стоки од страна 

на физички лица преку овластени 
81 организации на здружен труд 81 

38 Извоз на стоки од страна на физич-
ки лица преку овластени организа-

88 ции на здрз^жен труд 88 
39 Извоз на привремено увезени стоки ч 

од страна на физички лица преку 
овластени организации на здружен 
труд 89 

40 Раздолжување на привремено извезе-
ни стоки со решение на царинарни-
цата 90 

VII. ВИДОВИ НА УВОЗОТ 

Видови на увозот што се однесуваат на увозната 
царинска декларација (VS 10, VS 25 и VS 27) 

Реден Вид на увозот Шифра 
број 

1 2 3 

1 Редовен увоз 11 
2 Увоз на стоки од страна на физички 

лица 12 
3 Увоз на стоки со вграден привремено 

извезен материјал 15 
4 Увоз на стоки во закуп 16 
5 Специјален увоз преку ООН 24 
6 Специјален увоз преку Црвен крст 28 
7 Увоз на стоки без плаќање на про-

тиввредност 29 
8 Увоз на привремено извезени стоки 

во непроменета состојба 33 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 

38 

Увоз на привремено извезени стоки 
од облагородување (доработка, пре-
работка, обработка) 
Увоз на привремено извезени стоки 
од поправка 
Увоз на привремено извезени стоки 
од саеми и изложби . 
Привремен увоз на опрема заради 
употреба во процесот на производство 
— закуп 
Пресметка на давачките за привреме-
но увезени стоки 
Привремен увоз на стоки заради 
вградување во домашни стоки што ќе 
се извезат 
Привремен увоз на стоки заради 
облагородување 
Привремен увоз по основ на отстапу-
вање изградба на инвестиционен об-
јект на странски изведувач 
Привремен увоз на стоки заради 
демонстрација и испитување 
Привремен увоз на стоки заради 
поправка . ' 
Привремен увоз по основ на работа 
на домашни организации на здружен 
труд во странство 
Друг привремен увоз 
Конечно царинење на привремено 
увезени стоки според саемска декла-
рација и АТА карнет 
Конечно царинење на привремено 
увезени стоки 
Увоз по основ на долгорочна произ-
водствена кооперација со странски 
лица 
Увоз по основ на вложување средства 
на странски лица во домашни орга-
низации на здружен труд 
Редовен увоз по основ на отстапува-
ње изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач 
Прибавување права на индустриска 
сопственост 
Увоз по основ на деловно-техничката 
соработка со странски лица 
Увоз од сопствени претпријатија ос-
новани во странство 
Увоз од мешовити претпријатија ос-
новани од странство 
Редовен увоз по основ' на работа на 
домашни организации на здружен 
Труд во странство 
Враќање на несоодветни стоки 
УЕОЗ на стоки заради замена за не-
соодветни стоки што се вратени во 
странство, односно предадени на ца-
рини рницата 
Враќање на непро д а дели стоки 
Враќање на привремено извезен алат 
и ситен инвентар 
Рам пласман 
Реекспорт 
Привремен увоз на стоки од страна 
на физички лица преку овластени ор-
ганизации на здружен труд 
Увоз на стоки од страна на физички 
лица преку овластени организации 
на здружен труд . . 

35 

36 

37 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

39 Увоз на привремено извезени стоки 
од страна на физички лица преку ор-
ганизации на здружен труд 89 

40 Раздолжување на привремено увезе-
ни стоки со решение од царинарни-
цата 90 

41 Царинење на стоки по службена дол-
жност (член 249 став 2 и член 389 од 
Цари мекиот закон) 92 

VIII. РЕЖИМ НА УВОЗОТ 

Реден 
број 

Режим на увозот Шифра 

1 2 3 

1 Дозвола — Д 01 , 
„ 2 Девизен контингент — ДК 02 

3 Слободен увоз — ЛБ 04 
4 Условно слободен увоз - ЛБ5^ 05 
5 Стоковен контингент -- РК 06 

IX. ВИДОВИ ВАЛУТИ 

Реден 
број 

Валута Земја Шифра 

50 1 2 з : 4 
55 1 Долар (А $) Австралија 601 

2 Шилинг (Ѕсћ) Австрија 103 
ќе 3 Шилинг (Sch) Австрија (саемски 00 аранжмани) 702 

4 Франк (BFr) Белгија 104 

57 
5 Круна (Dkr) Данска 107 

57 6 Марка (Fmk) Финска 109 
7 Франк (FF) Фракција НО 
8 Драхма (Dr) Грција 112 

58 9 Флорин (Hfl) Холандија 113 
10 Динар (Ir. din.) Ирак 210 

59 11 Лира (Lit) Италија 116 59 12 Лира (Lit) Италија (Трет, 
ЛП Горица и саемски ои аранжмани) 707 

61 
13 Јен (Yen) Јапонија 213 

61 14 Динар (din) Југославија 117 
15 Долар (Can $) Канада 413 

62 16 Динар (Kuv din.) Кувајт 222 
17 Марка (DM) Германска СР 128 
18 Круна (Nkr) Норвешка 123 

63 19 Долар (USA $) САД 421 
бб 20 Пезета (РТ) Шпанија 130 

21 Франк (Sfr) Швајцарска 131 
22 Круна (Skr) Шведска 132 

. 23 Фунта (Ls4g) Велика 
67 Британија 133 
68 24 Пресрет, долар (О?) Албанија 701 

25 Пресот , дол лп (О$ Авганистан 721 
69 26 Пресрет, долар (Сф Алжир 741 
78 21 Пресрет, фунта (OF) Бангладеш 722 
79 28 Пресрет, долар (O$) Бугарија 703 

29 Пресрет. долар (0$) Бразил 771 

81 30 Пресрет, долар (О$) FrnneT 742 
31 Пресмет. долар (0$) Чехословачка 704 
32 Пресрет, долар (O$) Грција 706 

88 33 Пресмет. долар (0$) Гвинеја 743 
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X. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ДА-
ВАЧКИ 

Ред. Начин на плаќаше Шифра 
број 

1 2 3 

1 Плаќање со општ налог за пренос 
(налог 50) 1 

2 Компензации 2 
3 Плаќање со мекица 3 
4 Одлагање на плаќањето за бродови и 

авиони 4 
5 Обврзници на федерацијата 5 
6 Комбинирано плаќање 9 
7 Плаќање со чек кај царината 7 
8 Плаќање со општ налог за пренос од 

8 страна на шпедитерот 8 

XI. ЕДИНИЦИ НА МЕРА ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО 
ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Ред. 
број Единица на мера Шифра 

1 2 3 

1 Парче 11 
2 Милиграм 19 
3 Грам 21 
4 Килограм 22 
5 Метричка цента — квинтал 23 
6 Тона 24 
7 Метар — должински ^ ^ 26 
8 Метар — квадратен 27 
9 Метар — кубен 28 

10 Метар — просторен 29 
11 Литар 33 
12 Хектолитар 34 
13 Карат 35 
14 Дузина 44 
15 Чифт 45 
16 Табак 46 
17 Фус 55 
18 Мегават 65 
19 Киловат бб 
20 Гарнитура — комплет , 67 
21 Филтер за тон , ,.- 69 

XII. ВИД И НАЦИОНАЛНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ, 
ОДНОСНО ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА 

Ред. Вид на превозното односно преносното 
број средство Шифра 

1 2 3 

1 Железница., домашна 11 
2 Железница, странска . 19 
3 Поморски брод, домашен 21 
4 Поморски брод, странски 29 
5 Речен пловен објект, домашен 31 
6 Речен пловен објект, странски 39 
7 Авион, домашен 41 
8 Авион, странски 49 
9 Патно возило, домашно 51 

10 Патно возило, странско 59 
11 Електровод, водовод и др. 69 
12 Друго 81 

\ 

XIII. ОСНОВИ ЗА ИЗМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ 
СТАПКИ 

Ред. Основи за измена на царинската Шифра 
број стапка 

1 2 3 

1 Снижена царинска стапка, количина 
и вредност на стоките неограничени 1 

2 Снижена царинска стапка, количина 
односно вредност на стоките ограни-
чена 2 

3 Снижена царинска стапка во однос на 
земјата на потеклото, количина и 
вредност на стоките неограничени 3 

4 Снижена царинска стапка во однос на 
земјата т потеклото, количина однос-
но вредност на стоките ограничена 4 

5 Трипартитна преференциј алиа ца-
ринска стапка 5 

6 Преференцијална царинска стапка 6 
7 Стапка зголемена во однос на стапка-

та од Царинската тарифа 7 
8 Примена на член 4 од Законот за Ца-

ринската тарифа при конечното цари-
нење на' консигнациони стоки ' 8 

9 Други измени на царинските стапки: 
— според одлуки односно решенија во 

кои не се наведени тарифните бро-
еви односно тарифните ставови од 
Царинската тарифа 

— ослободување од плаќање царина 
според Царинскиот закон 9 

— други измени 

XIV. НАЧИН НА УПАТУВАЊЕ НА СТОКИ ОД 
КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД 

Ред. 
број 

Начин на упатување на стоки од кон-
сигнационен склад Шифра 

1 2 3 

1 Враќање на стоки од консигнационен 
склад во странство односно во слобод-
на царинска зона 1 

1 2 3 

34 Пресмет. индиска 
рупија (OIR) Индија 723 

35 Пресмет. долар (0$) Демократска 
Кампу кија 275 

36 Пресмет. долар (С® Унгарија 708 
37 Пресмет. долар (О® Монголија 726 
38 Пресрет, долар (0$) Германска ДР 705 
39 Пресмет. пакистан-

ска pynnja (OPR) Пакистан 727 
40 Пресмет. долар (0$) , Полска 709 
41 Пресмет. долар (Oft Романија 710 
42 Пресмет. долар (0$) СССР 711 
43 Иресмет. долар (0$) Тунис 745 
44 Пресмет. фунта (OF) СР Виетнам 729 
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1 2 3 1 2 з -

2 Упатување од консигнационен склад 29 Запрежни плугови 029 
на стоки што се наменети за кори- 30 Стругови 030 
стење надвор од царинското подрачје 31 /Јјупчалки 031 
на Социјалистичка Федеративна Ре- 32 Електромотори 032 
публика Југославија 2 33 Машини за обработка на дрво 033 

3 Пренесување на стоки од консигна- 34 Апарати за заварување 034 
ционен склад во царински магацин 35 Машини за производство на пластич-

035 или во царинско стовариште 3 ни производи 035 
- 4 Пренесување на стоки од консигнаци- 36 Машини за обработка на кожа 036 

037 онен склад во царински склад 4 37 Машини за мешање тесто 
036 
037 

5 
онен склад во царински склад 

38 Машини за хемиско чистење 038 
5 Пренесување на стоки од еден во друг 

5 39 Машини за пеглање 039 консигнационен склад на ист држател 5 40 Хидраулични преси 040 
6 Упатување на стоки од консигнацио- 41 Хауби 041 

нен склад во централен магацин на 42 М.ешалки за бетон 042 
воздухопловно пристаниште за меѓу-

6 
43 Машини за производство на бетонски 

народен сообраќај 6 елементи 043 
7 Упатување на стоки од консигнацио- 44 Хидраулични дигалки 044 

нен склад заради снабдување на до- 45 Компресори 045 
машни и странски бродови што сообра- 46 Рендиња за паркет 046 
ќаат со странство 7 47 Печки за централно грење 047 

8 Упатување на стоки од консигнацио- 48 Котли за централно греење 048 
нен склад заради снабдување на воз-

8 49 Рачна количка 049 духоплови што сообраќаат со странство 8 49 Рачна количка 049 

9 
духоплови што сообраќаат со странство 50 Машини за производство на сладолед 050 

9 Други случаи на конечно изнесување 
9 51 Машини за миење садови 051 на стоки од консигнационен склад 9 

52 
Машини за миење садови 

052 на стоки од консигнационен склад 52 Електрични пржалки 052 52 Електрични пржалки 052 
53 Електрични апарати за варење екс-

прес кафе 053 
XV. ТЕХНИЧКИ СТОКИ ШТО ГИ УВЕЗУВААТ 51 Музички автомати 054 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 55 Автомати за игра 065 
56 
57 

Тапани 
Сметачки машини 

056 
Реден Назив на стоките Шифра 

56 
57 

Тапани 
Сметачки машини 057 

број 58 Пишувачки машини 058 

1 
59 Машини за перење преслека 059 

1 2 3 60 Шивачки машини 060 
61 Машини за плетење 061 

1 Патнички автомобили 001 62 Телевизори 062 
2 Товарни моторни возила 002 63 Магнетофони 063 
3 Мотоцикли 003 64 Транзистори 064 
4 Велосипеди 004 65 Радиоапарати 065 
5 Моторни чамци 005 бб Грамофони 066 
6 Мотори за превозни средства и чамци 006 67 Хармоника 067 
7 Делови за моторни возила 007% 68 Клавири и хармониуми 068 
8 Косачки, запрежни 008 69 Електрични гитари 069 
9 Косачки, моторни 009 70 Печки на нафта 070 

10 Косачки, тракторски 010 71 Шпорети 071 
11 Трактори 011 72 Фрижидери 072 
12 Вршалки 012 73 Бојлери ! 073 
13 Самоврзачки 013 74 Правошмукалки 074 
14 Сламорезачки 014 75 Миксери 075 
15 Сеалки 015 76 Електрични воденици за кафе 076 
16 Култиватори 016 77 Електрични пегли 077 
17 Машини за вадење компир 017 78 Електрични греалки 078 
18 Превртувачи за сено 018 79 Електрични апарати за бричење 079 
19 Дробилки за пченка 019 80 Фенови за коса 080 
20 Гмечалки за грозје 020 81 Фотографски апарати 081 
21 Моторни прекалки 021 82 Кинопроектори и кинокамери 082 
22 Пумпи за вода 022 83 Двогледи 083 
23 - Моторни пили 023 84 ЈЈовечки пушки 084 
24 Автомати за напојување добиток 024 85 Пиштоли 085 
25 Автомати за молзење 025 86 Часовници 086 
26 Тракторски и камионски приколки 026 87 Баги за домаќинство 0о7 
27 Запрежни коли 027 88 Детска количка 088 

28 Запрежни гребла 028 89 Други технички производи ^ 089 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење на социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бајић-Шкарица Пашка Невенка; 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

На димовић Петре мр Урош; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ђуретић Андрије др Веселин, Елез Митра Стје-

пан, Герзић-Лотина Милана Драгица, Ишек Милана 
др Томислав, Јузбашић Османа др Џевад Митра ше-
вић Неђе Веселин, Прибуља Мустафе Субхија, Са-
вица-Андрић Михајла Радмила; 

— за залагање^ и постигнати успеси , во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Хусеиновић-Џемиџић Мустафе Сабахета; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значења за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Апостоловски Апостол Душко, Цаковски Трајко 
Ванчо, Зафиров Кирил Ангел; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Гудељевић Илије Никола, Костовски Васил Пе-
тар, Накић Воислав Љубиша, Нолчевски Ставре 
Никола, Ристовски Томе Наска, Шулина Антон Јо-
сип, Вели Хаки Рухија, Величковски Васе. Душко, 
Жигић Ђуре Милосава, Живковић-Пешић Лазара 
Даница, 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Булаковски Јонче Алексо, Кочовски Спиро Л а е ; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чука-Мешкова Благоја Вера, Чупић-Додева Иг-

нат Добринка, Давидовски Мисов Боривоје, Ђурић 
Борисава Миле, Фи липовски-Ве л ичковска Стојанча 
Ленка, Гавриловски Тодор Гаврило, Ивановски Та-
се Љубомир, Јосифовски Паскал Трајан, Јовановски 
Глигор Илија, Котевски Ангелов Киро, Крстески 
Про друмов Максим, Кузовски Иванов Аргир, Лаза-
ревски Тане Владо, Мечкаров Алексо Спиро, Нај -
довски Михаилов Нацко, Перковски Богдан Стојан, 
Симјаноски Зарев Добре, Скерлев Михајла Ђоко, 
Стефановски Александар Милорад, Шутиновски Ја -
нко Сокол, Ташевски Коста Јордан, Трајковски Или-
је Димитар, Василевски Мане Никче, Видевски Нано 
Стефка; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се приднесува кон општитот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Божиновска-Георгиевска Крсто Костадинка, 
Хаџи-Јорданова Лазова Марика, Карадаковски Ан-
ѓеле Александар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значења за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ангеловски Благоја Миле, Апостоловски Роман 
Душан, Апостоловски Апостол Ристо, Арсов Јордан 
Христо, Аврамовски Борис Горги, Башевски Ордев 
Милан, .Брзевски Сандов Гиго, Чапаровски Гапе 
Дамјан, Делевски Јован Костадин, Деспотовски Ва-
сил Слободан, Џаџу-Атанасо ва Сазо Аница, Џун ов-
ски Јорданов Лазар, Гачев Боризов Илија, Титова 
Перо Љубица, Хаџи-Јорданова Лазова Невенка, 
Христовски Јован Лазар, Јосифовска-Златевска Ит-
ната Љубица, Каратолев Васил Лампо, Кипровски 
Ристо Алексо, Куч Хајриз Хасан, Ласков Васил Ко-
це, Маркова Јован Нада, Мартиновски Димитрија 
Радомир, Милошевић Мијата Божидарка, Младенов-
ски Доне Кузман, Неџиповски Мемед Нашид; 

Пешковски Ристо Илија, Огњаноски Василије 
Андреја, Поповски Димитрија Радомир, Самаров-
ска Пане Спасенија, Стаменин Данова Ленка, Сте-
панулески Ђорђи Круме, Стојановски Трајанов Јон-
че, Шароски Стевов Васко, Тодоровски Ставре Гео-
рги, Топз^зовски Томо Јован, Трајковски Тодор Војо, 
Василев Арсо Страхиња, Видевска-Бикова Глигор 
Драга, Зографски Георгиев Тодор; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значења за напредокот на Земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Андонов Бочје Благоја, Андонов Бо-рис Максим, 

Андреевски Вецко Петре, Арсовски Денко Лазар, 
Бошкоски Борис Стефан, Брајовић Петар Миодраг, 
Ђирић Момчило Јован, Далиловски Герасим Јован, 
Даневски Никола Ђорђи, Дерибабав Томе Благоја, 
Дилевски Исаило Петар, Димитров Ђорги Благоје, 
Димитров Далибор. Данило, Гавриловски Ђорђија 
Гаврило, Гозииски Дамјан Славко, Христов Коста 
Петар, Имами Халила Хасншдемал, Исакоски Војне 
.Иванче, Јаћимоски Александар Русе; 

Јаневски Диме Нинко, Јорданов Јордан Минчо, 
Јовановски Јован Звонко, Јовановски Срезов Мом-
чило, Јовановски Славе Трајче, Карадаковски Ме-
тодија Танаско, Колевски Јован Петар, Костадинов-
ски Мите Стојан, Крстески Стеванов Добривоје, 
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Крстески Сандре Крсте, Крстевски Стеван Драган, 
Ливринић Крсто Стојан, Максимовски Стојан Ранко., 
Марковски Јордан Стојан, Меденица Илије Мирос-
лав, Менга Азизов Забедин, Мило.шевски Аце Ми-
лан, Мислими Демира Мислим, Мојсоски Цветан 
Диме, Настески Мито Драган, Настески Бојче Бран-
ко, Недановска-Стефановска Панде Душанка, На-
стоски Славе Десо, Николовски Андон Милан, Ог-
неноски Марков Станко, Пандилоски Саве Перо, 
Петков Расто Георги. Петровски Станимира Спасоје, 
Петровски Геров Стојан, Пиро Абедина Тефик, По-
поски Трајков Василије, Рецепи Кадри Рецеп, Са-
Лтирсвски Иван Сенто, Серафимов Сане Глигор, 
Скроза Николе Иван, Стефановић Стојан Стефан, 
Стојановић-Јаневска Здравко Тодора, Стојчески 
Јосиф Круме, Шикоски Ордан Илија, Темелковски 
Апостол Богдан, Темену гов Ристо Боро, Трајановскр1 
Јосиф Драган, Трифуноски Лазар Јосиф, Трпчевски 
Иван Фидан, Трпедски Трпев Петре, Трпковска-Ни-
колова Христ Антула, Тушкаловски Ристе Стојан; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ајдини Мухарем Ајдин, Керими Керим Џавид, 

Шахпазова Лазова Слоботка; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексовски Тихомир Наце, Анастасов Симеон 

Квар, Анастасов Спиро Јордан, Бекиров Пајазит 
Кемал, Бојовски Мартинов Душан, Болеци Веби 
Аметнафи, Бундалевски Рафе Мирољуб, Ценов Ар-
сен Трајан, Цветковски Младенов Атанас, Цветков-
ски Божин Властимир, Дамјанов Коста Јован, Да-
ј а н о в с к и Крсте Велко, Давитковски Стеван То-
дорче, Димитриески Недов Темелко, Диневски Ми-
хајло Александар, Ђиновски Радомиров Душан, Ђу-
ровски Крсте Драган, Ефремовска-Јанчар Рајко 
Ирена, Ефрески Велев Ристо, Галачева Никола 
Мечка: 

Герасимовски Илије Љубе, Глигоровски Јован 
Аспарух, Игњатозски Тодор Никола, Илиев Трајан 
Мијалчо, Исакоски Богев Мане, Камчев Јордан Ва-
нчо, Камев Ангел Томислав, Караевски Стојан Але 

- ксандар, Киров Јани Сотир, Китановски Бориз Сто-
јча, Којчевска-Николовска Борис Елена, Костовски 
Ђо-рђи Анѓеле, Кузмановски Сарrjо Круме, Лиси 
Р а и ф Џавид, Љадевић Милан Живко, Љатифи Ља-
тиф Камиљ, Макрешански Стојче Трајан, Манојло-
вић Душан Милош, Маркоски Георги Марко, Марко-
вић Србислав Добривоје, Марковски Стојан Ристо, 
Минев Петар Драган, Митревски Станко Коста, Нас-
товски Ђорђија Доце, Наумоски Димков Стаме, Ни-
коловски Тодор Борислав, Николовски Трпе Ванчо, 
Никшић Веселина Драгутин, Новески Јован Чедо-
мир,, Ланчевски Јоковче Димитрија, Патроногић Пе-
тар Мирослав, Петровски Тоде Коле. Петрушевски 
Димче Трипун, Радически Рафајло Стефан, Рецепи 
Исени Фета, Рецепи Елмазов Оломан, Ристоски-
-Стојковска Доне Драгица, Ристовски Анчо Петар, 
Рушкова-Блажевска Сандре Сара, Савић Јован Сто-
јадин, Селими Самет Нуредин, Симовски Петар 
Цветко, Смилкоски Војне Божидар, Спасовски 
Јосиф. Трајче, Станојковски Милан Томислав, 
Стојановски Борис Благоја, Танески Танев 
Ђоре, Тодоровски Андреја Мирослав, Тодоро-
вски Цветан Трендафил, Томовска-Поповска Сто-

јан Цветанка, Трајчевски Цветан Драган, Трајковић 
Ђорасим Стојадин, Трпески Антов ИЗан, Трпески 
Дојчинов Слободан, Василевски Киро Вангел, Вел-
ковски Стојан Петар. Велиноски Боров Добре, Здра-
вковски Никола Трајко, Зумери Ћазим Алил, Ж и в -
ковић Владимир Александар, Живковић-Пресечник 
Карел Каролина; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Таневски Ђорђи Владо. 

Бр. 154 
26 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

664. 

667. 

668. 

669. 

Одлука за утврдување на износите за 
кои нема да се донесува решение за до-
полнителна наплата и за кои нема да се 
врши присилна наплата — — —- — — 1265 

665. Одлука за утврдување на царинската ос-
новица за употребувани моторни возила 1265 

Л66.) Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на предметите и 
вредностите на кои при увозот на стоки се 
применуваат царински повластици — —1 1265 
Одлука за утврдување на услужните, за-
наетчиските и земјоделските дејности за-
сновани врз личен труд за кои може да се 
користи царинска повластица — — — 1266 
Одлука за дополненија на Одлуката за ус-
ловите и начинот на царинење на стоки-
те за кои не е поднесена документација и 
за случаите во, кои не се поднесува ца-
ринска декларација — — — — — — 1267 
Одлука за измени и дополнение на одлу-
ката за начинот на продажбата ца царин-
ските стоки и за распоредот на средствата 
добиени со продажбата на тие стоки — 1267 

67Оу Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за начинот на утврдување на ца-
ринската основица — — — — — — 1267 

671. Наредба за начинот на утврдување на 
потеклото на стоките — — — — — 1268 

672. Правилник за царинската постапка во 
патничкиот промет — — — — — — 1268 

673. Правилник за царинскиот надзор и за по-
стапката за царинење на стоките сместени 

. под царински надзор — — — — — 1273 
/б74у Правилник за утврдување на видот, коли-

чеството и предметите што се ослободени 
од плаќање на царина и за постапката за 
остварување на правото на ослободување 
од плаќање на царина — — — — — 1288 

675. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за слободните царински 
продавници и за снабдувањето на превоз-
ните средства во меѓународниот сообраќај 1295 

676. Правилник за начинот на пополнување и 
поднесување на исправите во царинската 
постапка — — — — — — — — 1297 

Одликувања — — — — — — — — — 1387 


