
Петок, 26 декември 1930 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 71 ГОД. XXXVI 

1093. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
ра Законот за утврдување на вкупниот обем на 
расходите на Буџетот ма Федерацијата за 1980 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 18 
декември 1980 година. 

П бр. 40 
18 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
ма Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХО-
ДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на 

расходите на буџетот на Федерацијата за 1980 го-
дина („Службен лист н а СФРЈ", бр. 67/79 и 35/80) 
БО член 1 износот: ,.128.287,600.000" се заменува со 
износот: „132.278,600.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „80.618,100.000" се заменува 

со износот: „71.265,000.000". 

Член 3 
Во член 3- износот: „47.669,500.000" се заменува 

со износот: „61.013,600.000", а на крајот по зборот 
„динари" се додаваат зборовите: „како и средствата 
на обврзниците што федерацијата ќе ги издаде во 
износ од 13.344,100.000 динари". 

Член 4 
По член 4 се додаваат нови членови 4а, 46, 

4в, 4г, 4д и 4ѓ, кои гласат: 

„Член 4а 
Обврзниците од член 3 на овој закон федера-

цијата ќе ги издаде со рок за враќање од десет го-
дини. На обврзниците федерацијата плаќа камата по 
стапка од 8% годишно. Обврзниците втасуваат за ис-
плата во десет еднакви годишни ануитети, со тоа што 
првиот ануитет втасува за наплата на 31 октомври 
1983 година, а секој нареден ануитет на 31 октомври 
наредната година. Средства за исплата на ануитети-
те се обезбедуваат секоја година во буџетот на фе-
дерацијата. 

Член 46 
Обврзниците на федерацијата гласат на доноси-

телот. 

Член 4в 
Работите на издавање, амортизација и исплата 

на обврзниците ги врши Народната банка на Југо-
славија. Народната банка на Југославија ќе им ги 
врачи обврзниците на федерацијата на основните 
банки до 20 јануари 1981 година. За вршењето на 
работите на издавање, амортизација и исплата на 
обврзниците сојузниот секретар за финансии ќе 
склучи договор со Народната банка на Југославија. 

Со договорот од став 3 на овој член ќе се утврди 
износот и начинот на плаќање на трошоците и на-
доместот за вршење на работите предвидени во тој 
договор. Средства за плаќање на трошоците и на-
доместите од став 4 на овој член се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата. 

Член 4г 
Износот од 13.344,100.000 динари, што треба да 

го уплатат основните банки, се распоредува на од-
делни републики односно автономни покраини во 
обем што е сразмерен на учеството на придонесот на 
републиките односно на автономните покраини во 
придонесот во Буџетот на федерацијата за 1980 го-
дина. 

Обврските од став 1 на овој член на одделни ос-
новни банки ги утврдува надлежниот републички 
односно покраински орган најдоцна до 21 декември 
1980 година. 

Утврдениот износ на обврските од страна на 
надлежните републички, односно покраински орга-
ни, основните банки ќе го уплатат во корист на смет-
ката на Буџетот на федерацијата, и тоа: до 26 де-
кември 1980 година 60°/о од средствата како аконта-
ција. а до 20 јануари 1931 година 40°/о од средствата. 

Ако со примената на одредбите од овој закон, 
основните банки од територијата на одделна репуб-
лика односно автономна покраина дојдат во понело-
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волна положба во однос на основните банки од те-
риторијата на другите републики односно автономни 
' с о к р а т и , Сојузниот извршен совет ќе преземе мер-
ки заради создавање на уедначени услови на тие 
банки за откуп на обврзници. 

Ако некоја основна банка не изврши уплата до 
рокот пропишан со став 3 од овој член се овластува 
сојузниот секретар за финансии да издаде налог за 
пренос на средствата од жиро-сметката на основ-
ната банка, што не ја извршила обврската, во ко-
рист на- сметката на буџетот на федерацијата. 

Член 4д 
Ако приходите и расходите се остварат во изме-

нет износ во однос на приходите односно расходите 
^тврдени со овој закон, повеќе уплатениот износ ќе 
тж се врати на основните банки до 28 февруари 1981 
година. 

Член 4ѓ 
Се овластува сојузниот секретар за финансии да 

донесе поблизок пропис за начинот на издавање, за 
текстот, формата и амортизацијата на обврзниците 
на федерацијата". 

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

сет на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1034. 
ЗВрз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју*> 
Iославија, а во врска со член 26 од Законот на фи-
нансирале на федерацијата и член 83 ст. 1 и 2 од 
Законот;за девизното работење и за кредитните од-
носи со странство, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 18. 
декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ И ОД ДРУГИ УВОЗ-
НИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1980 ГОДИНА И СЕ ОТ-
СТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на приходите од ца-

рини и од други увозни давачки што во 1980 година 
и се отстапуваат на Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 67/79 и 31/80), во член 1 
став 1 процентот „57,14" се заменува со процентот 

„60,23". 

Член 2 
Во член 2 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Ако приходите од член 1 на оваа одлука из-

несуваат повеќе од обврските на Заедницата на Ју -
гославија настанати врз основа на поврат на царини 
'и други увозни давачки по барањата пристигнати во 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија до 31 декември 1980 година, Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија ќе го зап-
ре издвојувањето на средствата на Заедницата на 
Југославија, а вишокот на издвоените средства ќе 
го пренесе во буџетот на федерацијата." 

Член 3 
Во член 6 став 3 се менува и гласи: 
„Природите на Фондот од царини и од други у -

розшх давачки и од посебните давачки при увозот 

на земјоделски и прехранбени производи за стоките, 
увезени до 31 декември 1980 година, што ќе се нап-
латат од 1 до 31 јануари 1981 година, се уплатуваат 
во корист на приходите на Фондот за 1980 година." 

Член, 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен, лист на СФЈУ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 294 
18 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

1095. 

Врз основа на член 167 став 3 и член 189 с т в 
6 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76, 36/79 и 52/79), директорот на Сојузната 
управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА 
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот па 

пријавување и мерките на царинскиот надзор над 
резервните делови и деловите за замена за возду-
хопловите што сообраќаат со странство и посебните 
мерки на царинскиот надзор над воздухопловите, 
стоките, багажот, патниците и членовите на екипа-
жот што се наоѓаат на делот на воздухопловното 
пристаниште определен за меѓународен воздушен 
сообраќај. 

I. Посебни мерки на царинскиот надзор на возду-
хопловното пристаниште определено за меѓуна-
роден воздушен сообраќај 

Член 2 
Делот на воздухопловното пристаниште што е 

определен за меѓународен воздушен сообраќај се 
состои, во смисла на член 167 став 2 од Царинскиот 
закон, од царинска платформа, чекалница наменета' 
за патниците во меѓународниот воздушен сообра-
ќа ј (во натамошниот текст: транзитна хала) и прос-
тории за преглед на патниците и нивниот багаж. 

Член 3 
Како царинска платформа се смета делот на 

воздухопловната платформа на кој се наоѓа воз-
духопловот што сообраќа со странство. 

Организацијата на в дружен труд што врш$* 
аеродромски услуги навремено ја известува цари-
нарницата на кој дел од воздухопловната платфоп-* 
ма ќе се постави воздухопловот што сообраќа со 
странство. 
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Царинарницата обезбедува на царинската плат-
форма непосреден царински надзор, и тоа над 
воздухопловите што доаѓаат од странство — непо-
средно по слетувањето, а над воздухопловите што 
заминуваат во странство — половина час пред по-
летувањето (член 176 од Царинскиот закон). 

Член 4 
Транзитната хала мора да биде така обезбедена 

што да е оневозможено влегување и излегување на 
лица, односно внесување и изнесување на стоки без 
царински надзор. 

Освен патниците и членовите на екипажот на 
воздухопловите што патуваат во странство, .односно 
што се во провоз преку царинското подрачје на Ју-
гославија, во транзитната хала можат да влегуваат 
само липата што вршат службена должност (персо-
нал на воздухопловното пристаниште што работи 
во транзитната хала, царински работници, работни-
ци на органите за внатрешни работи). 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, ако на воздухопловното пристаниште се до-
чекуваат. односно испраќаат југословенски или 
странски државници, членови на делегации и други 
лица во официјална посета на странство, односно 
Југославија, во транзитната хала можат, во соглас-
ност со протоколот, да влегуваат и други лица 
(придружба, обезбедување, сниматели, фоторепор-
тери, преведувачи). 

Член 5 
На делот на воздухопловното пристаниште што 

е определен за меѓународен воздушен сообраќај мо^ 
жат да се наоѓаат само патниците што заминуваат 
во стра петно, односно доаѓаат од странство и лицата 
што имаат одобрение од надлежниот орган за внат-
решни работи. 

При пристигањето на делот на воздухопловното 
пристаниште што е определен за меѓународен воз-
душен сообраќај, односно при заминувањето од тој 
дел на воздухопловното пристаниште, сите лица 
подлежат на мерките на царинскиот надзор како 
лица што ја минуваат царинската линија. 

По поставувањето на воздухопловот што доаѓа 
од странство на царинската платформа царинарни-
цата врши преглед на воздухопловот. -

За време на царинскиот преглед други лица не 
можат да се приближуваат кон воздухопловот без 

. одобрение од царинарницата. 

Член 6 
Истовар на стоките од воздухопловот се врши 

во присуство на царинскиот работник, кој состој-
бата на стоките ја споредува со податоците од 
манифестом 

Ако утврди дека состојбата на стоките им од-
говара на податоците од манифестом царинскиот 
работник тоа го потврдува на два примерока од ма-
нифесто^ односно на изводот од манифестот од кои 
еден останува кај капетанот на воздухопловот, а 
другиот се прилага кон пријавата за увоз и провоз 
на стоки. 

Ако утврди дека состојбата на стоките не им 
одговара на податоците од манифестом царинскиот 
работник постапува сообразно на член 86 од Царин-
скиот закон, и за тоа става забелешка на манифе-
сто^ односно на изводот од манифестом а организа-
цијата на здружен труд што ги презела стоките од 
возарот составува записник кој го потпишуваат во-
ѕарот и царинскиот работник. 

Член 7 
Истоварените стоки се сместуваат во царински 

магацин, царинско стовариште или царински склад 
на воздухопловното пристаниште врз основа на ма-
нифестот, односно изводот од манифестот. 

Ако возарот стоките и ги предава на царинар-
ницата, поднесува пријава за увоз и провоз на сто-
ки, а ако стоките и ги предава на организацијата 
на здружен труд што врши аеродромски услуги, 
пријава за увоз и провоз на стоки поднесува орга-
низацијата на здружен труд што врши аеродромски 
услуги. 

Пријавата за увоз и провоз на стоки мора да 
се поднесе до царинарницата најдоцна во рок од 
пет часа од истоварот на стоките од воздухопловот, 
а на воздухопловното пристаниште на кое не е 
организирана постојана служба, пријавата мора да 
се поднесе најдоцна до 12 часот наредниот ден од 
денот на ртстоварот на стоките од воздухопловот. 

Член 8 
По исклучок од одредбите на член 7 од овој 

правилник, ако од воздухопловот се истоваруваат 
стоки во провоз што ќе се натоварат во друг возду-
хоплов заради натамошен превоз, возарот, односно 
организацијата на здружен труд што ги презела 
стоките од возарот, не се должни да поднесат при-
јава за увоз и провоз на стоки, ако претоварот се 
изврши во рок од шест часови. Во тој случај, па 
дојдувачкиот и заминувачкиот манифест се назна-
чува врската. 

За стоките од став 1 на овој член за кои не е 
поднесена пријава за увоз и провоз на стоки одго-
вара возарот, односно организацијата на здружен 
труд што ги презела стоките од возарот. 

Член 9 
Ако стоките во провоз преку царинското под-

рачје на Југославија се упатуваат на друго возду-
хопловно пристаниште во Југославија заради ната-
мошна отпрема во странство, царинскиот надзор 
над стоките се спроведува врз основа на Посебниот 
стоковен манифест за царински стоки на кој видно 
е назначено дека во прашање се стоки во провоз. 

На воздухопловното пристаниште од став 1 на 
овој член не се поднесува пријава за увоз и провоз 
на стоки, туку податоците за стоките од Посебниот 
стоковен манифест за царински стоки се евиденти-
раат во контролникот на извозните и провозните 
стоки. 

Контролникот на извозните и превозните стоки 
се раздолжува со заминувачкиот манифест врз ос-
нова на кој стоките во провоз се упатуваат во 
странство. 

' Член 10 
Ако при упатувањето до друга царинарница на 

провозиш или увозни стоки Посебниот стоковен ма-
нифест за царински стоки' се загуби на патот до 
одредитпната царинарница, на царинарницата и се 
предава багажниот приврзок. Со споредување на 
податоците од багажните приврзоци, со преглед на 
багажот или на друг соодветен начин, приемна! а 
царинарница издава потврда за приемот врз основа 
на која се раздолжува контролникот. 

Член 11 
Натоварот на извозно оцаринетите стоки во воз-

духопловот се врши во присуство на царински ра-
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ротник кој состојбата на стоките ја споредува со 
податоците од манифестот и исправите врз осиона 
на кои е извршено извозното царинење, а по потре-
ба и со преглед на стоките во колегите. 

Ако утврди дека состојбата на стоките им одго-
вара на податоците од манифестот и исправите врз 
основа на кои е извршено извознб царинење, царин-
скиот работник тоа го потврдува на примерок од 
манифестом 

Ако утврди дека состојбата на стоките не им 
одговара на податоците од манифестот и исправите 
врз основа на кои е извршено извозно царинење, 
царинскиот работник ќе постапи во смисла на член 
286 од Царинскиот закон. Покрај составување на 
записник за утврдените неисправности на стоките, 
царинскиот работник става и забелешка врз мани-
фестот и извозните, царински исправи. 

Ако состојбата на стоките се согласува со пода-
тоците од манифестот и од извозните царински 
исправи, но целокупните стоки не можат да се 
натоварат во воздухопловот, царинскиот работник 
за тоа става забелешка на манифестот и на извоз-
ната царинска декларација. Организацијата па 
здружен труд што ги презела стоките ги евиденти-
ра податоците за ^натоварените стоки во посебен 
контролнине Контролникот се раздолжува со бројот 
и датумот на исправата врз основа на која стоките 
дополнително се натоварени во воздухопловот. 

Во случаите од став 4 на овој член, царинарни-
цата не го потврдува соодветниот примерок од из-
возната царинска декларација, како потврда дека 
стоките се извезени, додека преостанатата количина 
на стоки не се натовари во воздухопловот и не се 
отпреми во странство. 

II. Преглед на воздухопловот, на екипажот, на 
патниците и на нивниот багаж 

Член 12 
Царински преглед на воздухопловот, на екипа-

жот, на патниците и на нивниот багаж што доаѓаат 
од странство на „чисти" и „комбинирани" линии, 
врши царинарницата на воздухопловното приста-
ниште на кое екипажот и патниците го напуштаат 
воздухопловот (член 180 став *2 од Царинскиот 
вакон). 

Како „чиста" линија, во смисла на овој правил-
ник се смета летот на воздухопловот во меѓуна-
родниот сообраќај кога не се превезуваат патници, 
багаж и стоки во локалниот сообраѓај. 

Како „комбинирана" линија, во смисла на овој 
правилник, се смета летот на воздухопловот во ме-
ѓународниот сообраќај кога се превезуваат патници, 
багаж и стоки од повеќе „чисти" линии. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако воздухопловот што доаѓа од странство 
лета на меѓународна линија само до првото слетно 
воздухопловно пристаниште а натаму го продолжу-
ва летот на домашна линија, царинскиот преглед на 
воздухопловот, на екипажот, на патниците и на 
нивниот багаж се врши во смисла на член 180 став 
1 од Царинскиот закон, независно од тоа дали воз* 
духопловот прима патници во локалниот сообраќај 
или не. 

Ако од оправдани причини царинарницата не 
изврши преглед на воздухопловот, на екипажот, на 
патниците и на нивниот багаж, ќе ја извести за тоа 

царинарницата на првото воздухопловно приста-
ниште на кое воздухопловот слетува. 

Член 13 
Царински преглед па екипажот, на патниците и 

на нивниот багаж што се превезуваат со воздухо-
пловот што сообраќа на „транзитни" линии, по пра-
вило не се врши, ако патниците и екипажот не го 
напуштаат воздухопловот или ако се задржуваат 
само на транзитната хала. 

Како „транзитна" линија, во смисла на овој 
правилник, се смета летот на воздухопловот во ме-
ѓународниот сообраќај преку царинското подрачје 
на Југославија, кота воздухопловот според утврден 
ред на летање слетува на воздухопловно приста-
ниште во Југославија, и кога слетува поради де-
фект, земање на гориво, метеоролошки причини и 
ел. 

Член 14 
Царински преглед на воздухопловот, на екипа-

жот, на патниците и на нивниот багаж што доаѓаат 
од странство на „мешовити" линии, се врши во 
смисла на член 180 став 3 од Царинскиот закон. 

Царинарницата што извршила царински прег-
лед во смисла на член 180 став 3 одч Царинскиот 
закон, ќе ја извести за тоа царинарницата на прво-
то воздухопловно пристаниште на кое воздухопло-
вот слетува. 

Патниците во локалниот сообраќај од член 180 
став 3 на Царинскиот закон и патниците во меѓу-
народниот сообраќај што не предале багаж на пре-
воз, се одвојуваат на воздухопловното пристаниште 
од останатите патници во меѓународниот сообраќај 
веднаш по излегувањето од воздухопловот. 

Како „мешовита" линија, во смисла на овој 
правилник се смета летот на воздухопловот во ме-
ѓународниот сообраќај кога воздухопловот слетува 
на повеќе воздухопловни пристаништа во Југосла-
вија и прима патници во локалниот сообраќај. 

Ако на барање од возарот, со согласност од 
надлежната царинарница и од органите за внат-
решни работи, „чистата" линија е изменета ^о 
„мешовита" линија, надлежната цанинарница за тоа 
ќе ја извести царинарницата на воздухопловното 
пристаниште на кое воздухопловот слетува. 

Член 15 
Царински преглед на воздухопловот, на екипа-

жот, на патниците и на нивниот багаж што доаѓаат 
од странство на чартер линии се врши сообразно на 
одредбите од чл. 13 и 14 на овој правилник, ако 
воздухопловот не'' прима патници во локалниот 
сообраќај. 

АКО воздухопловот што доаѓа од странство на 
чартер линија слетува на . друго воздухопловно 
пристаниште во Југославија и прима патници "О 
локалниот сообраќај, царински преглед на возду-
хопловот, на екипажот, на патниците и на нивниот 
багаж се врши во смисла на член 180 став 1 од 
Царинскиот закон. 

По извршениот царински преглед во смисла на 
став 2 од овој член, воздухопловот го продолжува 
летот како воздухоплов на домашна линија. 
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Член 18 
Царински преглед на воздухопловот, на екипа-

жот, на патниците и на нивниот багаж што зами-
нуваат во странство на „чисти", „комбинирани" и 
„транзитни" линии, врши царинарницата на возду-
хопловното пристаниште на кое патниците и стоки-
те се натоваруваат во воздухопловот (член 183 ста« 
2 од Царинскиот закон). 

Член 17 
Царински преглед на воздухопловот, на екипа-

жот, на патниците и на нивниот багаж што зами-
нуваат во странство на „мешовити" линии се врши 
во смисла на член 183 став 4 од Царинскиот закон., 

Патниците ЕО локалниот сообраќај од член 183 
став 4 на Царинскиот закон, се одвојуваат на воз-
духопловното пристаниште од патниците во меѓу-
народниот сообраќај веднаш по излегувањето од 
воздухопловот. 

Член 18 
Царински преглед на воздухопловот, на екипа-

жот, на патниците и на нивниот багаж што заме-
нуваат во странство на чартер линии, се врши 
сообразно на член 17 од овој правилник, ако возду-
хопловот не прима патници во локалниот сообраќај. 

Ако воздухопловот што заминува во- странство 
на чартер линија слетува на друго воздухопловно 
пристаниште во Југославија и прима патници во 
локалниот сообраќај, царински преглед на возду-
хопловот, на екипажот, на патниците и на нивниот 
багаж се врши во смисла на член 183 став 1 од 
Царинскиот закон. 

Член 19 
Царински преглед на патниците и на нивниот 

багаж што заминуваат во странство а до воздухоп-
ловното пристаниште од кое воздухопловот непос-
редно полетува за странство дошле на домашна 
линија, врши царинарницата на воздухопловното 

. пристаниште од кое воздухопловот полетува за 
странство. 

Возарот- е должен багажот од став 1 на овој 
член („interlain:*'4 багаж) да и го предаде на царински 
преглед на царинарницата на воздухопловното при-
станиште од кое воздухопловот полетува за стран-
ство. 

Член 20 
Екипажот на воздухопловот што сообраќа со 

странство има предност при царинскиот, преглед. 
Ако на воздухопловното пристаниште постојат 

технички и други можности, царинашшпата може 
да определи царинскиот преглед на екипажот да се 
врши на посебно место. 

Член 21 
Царинскиот преглед на воздухопловот што за-

матува во странство се врши по контролата што ја 
вршат работниците на други органи (органи за 

внатрешни работи и др.). - ; - , 
По завршениот царински преглед, до полетува-

њето. кон воздухопловот може да се пристапи само 
по одобрение од царинарницата. 

Член 22 • 
Одредбите на овој правилник за мерките на 

царинскиот надзор над патниците, нивниот багаж и 
стоките, сообразно се применуваат врз домашните 
и странските воени воздухоплови ако превезуваат 

стоки и патници согласно со член 8 став 3 од Ца-
ринскиот закон и кога полетуваат, односно^ слету-
ваат на воздухопловни пристаништа што не се от-
ворени за меѓународен сообраќај 

III. Царинска постапка со багажот што не пристиг-
нал со патниците 

Член 23 
^ Багажот што во меѓународниот воздушен сооб-

раќај не пристигнал со патниците (загубен багаж 
и сл.), воза рот е должен да и го пријави на цари-
нарницата веднаш по слетувањето на воздухопловот 
со кој багажот пристигнал. • 

Багажот од став 1 на овој член се наоѓа по^ 
царински надзор до врачувањето на патникот, вра-
ќањето во странство, односно до спроведувањето на 
царинската постапка пропишана со Царинскиот за-
кон и со прописите донесени врз основа на Царин-
скиот закон. 

Со рачниот багаж најден во - воздухопловот* 
сообразно се постапува како со багажот што не 
пристигнал со патниците. 

Член 24 
Багажот што не пристигнал со патниците оѕ 

сместува во посебна просторија на Службата 
потрага (локална, односно централна). 

Отворањето на посебните простории од став I 
на овој член се врши сообразно со прописите за 
отворање на царинско сместувалиште. 

Член 25 
Багажот што не пристигнач со патниците може 

во просторните од член 24 на овој правилник да 
лежи најдолго една година' од денот на присти-
гањето. 

По истекот на рокот од став 1 на овој член, 
багажот мора да се врати во странство или да и се 
отстапи иа царинарницата на слободно располагање.' 

Член 26 ^ \ 
Податоците за багажот што не пристигнал со 

патниците се запишуваат во Контролникот на пат-
ничкиот багаж пристигнат одвоено од сопственикот. 

Член 27 
Ако при сместувањето на багажот во посебни 

простории или за време на лежењето во тие прос-
тории треба да се прегледа багажот што не прис-
тигнал со патниците, прегледот го врши комисија 
од три члена, од кои еден член е претставник на 
царинарницата, а два члена се претставници на 
возарот. 

Комисијата својот наод го запишува во запис-
никот. што го составува во четири примероци. Еден 
примерок од. записникот задржува царинарницата, 
а другите примероци му ги предава на возарот. 

Член 28 
Ако багажот се упатува на 'друга Царинарни-

ца заради царинење и врачување на сопственикот, 
возарот и^ поднесува на царинарницата посебен сто-
ковен манифест за патничкиот багаж што пристиг-
нал одвоено од сопствениците, во четири примероци. 
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Член 29 
Царинарницата ги заверува сите примероци ма-

нифестот од член 28 на овој правилник, од кои еден 
примерок задржува, а другите три му ги предава 
на Еозарот. 

При упатувањето на багажот до друга царинар-
ница, на багажот мора да се стави царинска пломба. 

Бозарот и го предава на приемната царинарни-
ца багажот и трите примерока од манифестот од 
член 28 на овој правилник. Приемната царинарница 
ги заверува сите три примероци од манифестот од 
кои два примерока му враќа на возарот, а еден и 
доставува на царинарница како потврда за приемот 
на багажот. 

Член 30 
Ако сопственикот на багажот е патник што ке 

може' да присуствува на неговиот преглед и цари-
нење, Еозарот и поднесува на царинарницата пис-
мена изјава од патникот („Извештај за нередовнос-
тите со личниот багаж — „PIR"). 

Член 31 
Ако возарот бара багажот да се врати во стран-

ство, царинарницата спроведува мерки на царински 
надзор како при редовното доставување на багажот 
на патниците што заминуваат во странство. 

Член 32 
Ако багажот што не пристигнал со патниците 

се царини, царинарницата поставува според пропи-
сите за постапката со стоките што патниците ги 
носат со себе. 

Член 33 
Царинската постапка со багажот што не прис-

тигнал со патниците е итна. 

IV. Царински надзор над делови од воздухоплов 

Член 34 
На домашно воздухопловно пристаниште можат, 

во соодветни простории, да се сместуваат под ца-
рински надзор делови за поправка и одржување F-a 
воздухоплови (во натамошниот текст: стокови). 

На барање од организацијата на здружен труд 
Што држи стокови за делови за воздухоплов, цари-
нарницата со решение утврдува дека просториите 
што се наменети за стокови за делови за воздухо-
плов им одговараат на условите за спроведување на 
мерките на царинскиот надзор. 

I 

Евиденција за деловите за воздухоплов што се 
наоѓаат во СТОКОЕИ на домашно воздухопловно при-
станиште води организацијата на здружен труд што 
врши јавен превоз во воздушниот сообраќај.' 

Евиденцијата мора да содржи особено податоци 
за видот и количината на деловите за воздухоплов 
и датум на сместувањето и издавањето на делови за 
воздухоплов и мора да се води точно и ажурно. 

Член 35 
Деловите за воздухоплов што се сместени во 

стокови, можат да се користат за поправка на до-
машни и странски воздухоплови ка домашно воз-
духопловно пристаниште „пулски заеми") и за упа-
тување во странство заради поправка на домашни 
и странски воздухоплови на странско воздухоплов-
но пристаниште. 

Освен случаите од став 1 на овој член, капета-
нот на домашен воздухоплов може на странско воз-
духопловно пристаниште да земе на послуга дел за 
замена или резервен дел за воздухопловот. Под ис-
тите услови, капетанот на странски воздухоплов 
може на домашно воздухопловно пристаниште да 
земе на послуга дел за замена или резервен дел за 
воздухопловот. 

Член 36 
Ако делови од воздухопловот се позајмуваат БО 

смисла на член 35 од овој правилник, капетанот па 
воздухопловот или овластено лице и поднесува на 
царинарницата на Образецот I — Извештај за зе-
мањето делови на заем помеѓу компании. 

Извештајот за земање делови на заем помеѓу 
компании е отпечатен кон овој правилник и прет-
ставува негов составен дел. 

Извештајот од став 2 на овој член се поднесува 
најмалку во три примероци што царинарницата и 
заверува и еден примерок задржува а другите при-
мероци му ги враќа на подносителот. 

Царинарницата ги одлага колците на извешта-
ите од став 2 на овој член по хронолошки ред и врз 
основа на тие извештаи и на евиденцијата што ја 
води организацијата на здружен труд што врши 
јавен превоз во воздушниот сообраќај, ги спроведу-
ва мерките на царински надзор и ја контролира 
состојбата на деловите во скоковите, заемите и вра-
ќањето на деловите за воздухоплов. 

Член 37 
По исклучок од одредбите на член 36 од овој 

правилник, кај заемите на делови за воздухоплов 
со широк труп, се користи посебен образец на из-
вештајот. во согласност со обврските на земјите 
членки на „КЅЅХГ. 

Члан 38 
Ако домашен воздухоплов се упатува во стран-

ство заради редовен преглед и ревизија и привре-
мено се извезуваат делови на воздухопловот за за-
мена во странство, се спроведува царинската пос-
тапка пропишана за привремен извоз на стоки. 

V. Завршни одредби 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за царин-
скиот надзор на делот на воздухопловното приста-
ниште определен за меѓународен сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 37/76). 

Член 40 
Овој правилник влегува БО сила на 1 јануари 

1981 година. 

Бр. Д-9069 
24 ноември 1980 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Ненад Миркови!^ е. р» 
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1096. 

Врз основа на член 133 став 5, член 223 став 2 
и член 248 од Царинскиот закон (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 52/79), директорот на Со-
јузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКИ-
ОТ НАДЗОР М ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕШЕ 

НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ КОД' ЦАРИНСКИ 
НАДЗОР 

Член 1 
Во Правилникот за царинскиот надзор и за по-

стапката за царинење на стоките сместени под ца-
рински надзор („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79) 
во член 4 став 2 зборовите: „според образецот што е 
отпечатен кон овој правилник и е негов составен 
дел (Образец 1)" се бришат. 

Член 2 
Во член 18 став 2 зборовите: „иа Образецот I", 

се бришат. 

Член 3 
Во член 24 став 1 зборовите: „на Образецот 1", 

се бришат. 

Член 4 
Во член 52 став 2 бројот: „29" се заменува со 

бројот: „31". 

Член 5 
!ВО член 53 став 1 бројот: „£1" се заменува со 

бројот: „33*. 

Член 6 
Во член 64 бројот „29" се заменува со бројот: 

»31". 

Член 7 
Во член 73 став 1 точка 2 став 2 се брише. 

Член 8 
Во член 79 стап 5 по зборот: „образец" запирка-

та се заменува со точка, а текстот до крајот се 
брише. 

Член 9 
Во член 81 став 2 бројот: „57" се заменува со 

бројот: „61". 

Член 10 
Член 89 се менува и гласи: 
^Образецот II е отпечатен кон овој правилник и 

претставува негов составен дел." 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1?81, година. 

Бр Д-13138/1 
% декември 1980 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Ненад Мирковиќ, е. р. 

1007. 
Врз основа на член и. став z и член zoi итав а 

од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79 и 52/79), директорот на Сојузната упра-
ва за царини пропишува; 

П Р А В И Л Н И К . 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗЕМАЊЕТО 

НА МОСТРИ И ЗА ЦАРИНСКИТЕ ОБЕЛЕЖЈА 

Член 1 
Во Правилникот за земањето на мостри и за ца-

ринските обележја (,Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/76), во член И став 3 по зборот: „мостри" се става 
точка а текстот до крајот се брише. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1981 година. 

Бр. Д.-13139/1 
2 декември 1980 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа 

„за царини, 
Ненад Мирковиќ, е. р. 

1098, 

Врз основа на член 74 став; & член 123 став 
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, 36/79 и 
52/79) и точка 8 од Одлуката за работите на врше-
њето на услуги при облагородување на стоки 
(„Службен лист ка СФРЈ", број 56/77), директорот 
на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИН-

СКАТА ПОСТАПКА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: содржина-

та, формата и начинот на пополнувањето и начинот 
на поднесувањето на царинските декларации, из-
лезниот лист на консигнациони стоки, специфика-
цијата за раздолжување на привремено увезени 
стоки, спецификацијата за раздолжување на при-
времено извезени стоки, спецификацијата за зго-
лемувањето, односно за намалувањето на вредноста 
на консигнациони стоки и листот за промена на по-
датоци, образецот на пријавата за извоз и провоз 
на стоки, образецот на пријавата за увоз и провоз 
на стоки, образецот на бродската книга и обрасците 
на исправите со кои стоките се упатуваат до друга 
царинарница. 

II. ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ 

1. Увозна царинска декларација 

Чле« 2 
Увозната царинска декларација се поднесува на 

Образецот I — Увозна царинска декларација. 
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Ако по една царинска декларација се пријаву-
ваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во 
повеќе од еден тарифен став, кон декларацијата се 
поднесува потребниот број на влошки на Образецот 
1/1 —" Увозна царинска декларација, што се составен 
дел на декларацијата. 

Увозната царинска декларација се поднесува во 
пет примероци, од кои два примерока з адржува 
царинарницата, еден примерок доставува до над-
лежната народна банка на републиката, односно 
до народната банка на автономната покраина, а два 
примерока му предава на подносителот на деклара-
цијата. 

Член 3 
Увозната царинска декларација (Образец I) ја 

поднесуваат: 
1) организацијата на здружен труд, односно 

друга организација на која гласи превозната ис-
права; 

2) организацијата на здружен труд, односно 
друга организација врз која е пренесено правото 
од превозната исправа; 

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

4) државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и странските државјани со 
живеалиште во Југославија (во натамошниот текст: 
домашни физички лица) за стоките што ги увезу-
ваат, внесуваат односно примаат од странство, освен 
во случаите од член 5 на овој правилник, ако сто-
ките се царинат во редовната постапка на цари-
нење. 

Како организација на здружен труд, односно 
друга организација, во смисла на став 1 точ, 1, 2 и 3 
на овој член, се смета организацијата што е овлас-
тена за вршење на надворешнотрговски промет, 
односно организацијата што прима стоки од стран-
ство. 

Увозна царинска декларација на Образецот I 
пополнува и организацијата на здружен труд, од-
носно друга организација која со решение на ца-
ринарницата донесено по службена должност (член 
249 став 2 и член .389 од Царинскиот закон) е дол-
жна да плати царина и други увозни давачки за 
увезените стоки. 

Член 4 
Увозната царинска декларација се пополнува 

на следниот начин: 
1) во републиката 1 (ft пријавувам на царинар-

ницата — испоставата) се запишува називот на ца-
ринарницата, односно на царинската испостава кај 
која се врши царинењето на стоките, а во шифре-
ното поле со должина од пет места се запишува 
шифрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите за пополнува-
ње на исправите во царинската постапка (во ната-
мошниот текст: Кодексот на шифрите); 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) во 
шифрекото поле со должина од шест места се за-
пишува бројот под кој декларацијата е регистрира-
на кај царинарницата во контролникот на увозните 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата кај која се врши царинењето на сто-
ките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата) во три шифрени полиња со должина од 
по две места се запишуваат со цифри денот, месе-
цот и годината на приемот на декларацијата (на 
пример: датумот "И ф е в р ^ р и 1981 година ќе се за-
пише: „11 02 81"), а во продолжение надвор од шиф-
рените полиња и часот кога .декларацијата. е при-
мена. Таа рубрика ја пополнува царинарницата ка}, 
која се врши царинењето на стоките; 

" 4) во рубриката 4 (Царинарница-испостава) се 
запишува називот и седиштето на граничната цари-
нарница, односно на граничната царинска испостава 
кај која стоките со соодветна исправа се пријавени 
за увоз. 

Ако стоките и се уплатени на царинење на дру-
га царинарница, во таа рубрика се запишува нази-
вот и седиштето на царинарницата, односно на ца-
ринската испостава која ги упатила односните 
стоки; 

5) во рубриката 5 (Број на исправата) во шиф-
реното поле со должина од девет места се запишува 
бројот на исправата со која односните стоки и се 
пријавени на царинарницата, односно на испоста-
вата, во смисла на точка 4 на овој член; 

6) во рубриката 6 (Датум) во шифреното поле со 
должина од шест места се запишуваат со цифри 
денот, месецот и годината- кога исправата е регле- " 
трирана во царинарницата, односно во испоставата, 
во смисла на точка 4 од овој член; 

7) во рубриката 7 под а) (Сакам да се примени) 
се зипишуваат прописите или. основот за оствару-
вање на посебни права во постапката на цари-
нењето (на пример: „член 266 од Царинскиот закон"), 
а во рубриката 7 под б) (Припаѓам) се запишуваат 
називите на исправите што се поднесуваат к'он дек-
ларацијата (на пример: уверение за потеклото, уве-
рение за квалитетот, изјава за данокот); 

8) во рубриката 8 (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 шифреното поле со должина од седум 
места се запишува матичниот број на царинскиот 
обврзник. 

Ако царинскиот обврзник е организација на 
здружен труд или друга организација која прима 
стоки од странство, а која според посебни прописи 
не е должна да се регистрира за вршење на надво-
решнотрговски промет, во шифреното поле на руб-
риката 8 се запишува матичниот број на таа орга-
низација, а во рубриката „Забелешка" се внесува 
забелешката: „Царинскиот обврзник според посебни 
прописи не е должен да се регистрира". 

По исклучок од одредбата на ст. 1 и 2 од оваа 
точка, ако царинскиот обврзник - е домашно физич-
ко лице, во таа рубрика се запишува името и пре-
зимето и адресата на лицето што увезува стоки, а 
во шифреното поле со должина од седум места се 
запишува шифрата на физичкото лице од. Кодексот 
на шифрите; 

9) во рубриката 9 (Подносител на декларација-
та) се запишува називот, односно името и презимето 
на лицето што ја поднело декларацијата, а во шиф-
реното поле со должина од седум места се запишува 
матичниот број на подносителот на декларацијата. 
Во таа рубрика се запишува името и презимето на 
одговорниот работник кај подносителот на деклара-
цијата. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа 
точка, ако подносителот на декларацијата е домаш-
но физичко лице, се запишува името, презимето 
и адресата на лицето што ја поднело декларацијата, 
а во шифреното поле се запишува шифрата на фи-
зичкото лице од Кодексот на шифрите; 

10) во рубриката 10 (Фирма на продавачот) се 
запишува називот, адресата и земјата на странска-
та фирма,. односно името и презимето и адресата 
на лицето што стоките му ги продало на увозникот; 

11) во рубриката 11 (Надлежна народна банка) 
се запишува седиштето на надлежната народна 
банка на републиката, односно на надлежната на-
родна банка на автономната покраина на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, 
а во* шифреното поле со должина од три места се 
запишува шифрата на надлежната народна банка 
од Кодексот на шифрите. 
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Ако се увезуваат предмети на вооружување 
и воена опрема, односно машини, апарати, уреди и 
други предмети наменети за производство на пред-
мети на вооружување 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 11 се запишува седиштето на Воениот 
сервис, а во шифреното поле со должина од три 
места се запишува шифрата на Воениот сервис од 
Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат стоки без плаќање на про-
тиввредност за кои не е поднесена пријава за склу-
чен договор за увоз, односно ако стоките ги увезу-
ваат домашни физички лица, оваа рубрика не се 
пополнува; 

12) во рубриката 12 (Вид-форма на увозот) се 
запишува соодветниот вид (форма) на увозот од 
Кодексот на шифрите, а во шифреното поле со дол-
жина од две места соодветната шифра од Кодексот 
на шифрите. По една царинска декларација може 
да се пријави само еден вид (форма) на увозот; 

13) во рубриката 13 (Земја од која се увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата од која се 
увезуваат стоките, а во шифреното поле со дол-
жина од три места се запишува шифрата на однос-
ната земја од Кодексот на- шифрите. Ако стоките 
се испорачуваат од консигнационен склад во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
а плаќањето и се врши непосредно на странската 
фирма — сопственикот на стоките, како земја од 
која се увезуваат стоките се запишува земјата на 
странскиот продавач (сопственикот на стоките). 

Ако странскиот продавач испорачува стоки од 
свое производство од консигнационон склад во дру-
га земја,- во рубриката 13 се запишува земјата во 
која се наоѓа складот; 

14) во рубриката 14 (Земја на потеклото) се за-
нишува 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 шифреното поле со должина од три мес-
та се запишува шифрата на односната земја од Ко-
дексот на шифрите. 

Ако наплатата на царината и на другите увоз-
ни давачки зависи од потеклото на стоките, се за-
пишуваат називот и шифрата на земјата во која 

.стоките се произведени, согласно со прописот доне-
сен врз основа на член 255 став 4 од Царинскиот 
закон; 

15) во рубриката 15 (Земја на плаќањето) се 
запишува називот на земјата со која се врши прес-
метување на плаќањето, односно во која ќе се из-
врши плаќањето на стоките, а во шифреното поле 
со должина од три места се запишува шифрата на 
односната земја од Кодексот на шифрите; 

16) во рубриката 16 Шид и националност на 
превозното средство) се запишува соодветниот вид, 
и домашната, односно странската припадност на 
превозното средство со кое стоките ја преминале 
царинската линија, а во шифренето поле со должи-
на од две места се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот на стоките учествува комбини-
рано превозно средство (на пример: влечниот дел е 
домашен а приколката странска), се запишува на-
ционалната припадност на влечниот дел на возилото; 

17) во рубриката 17 (Паритет) се запишуваат ус-
ловите за испорака на стоките со назначување на 
местото или на границата (на пр. франко Лондон, 
франко австриско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубриката 17 се запишува и називот на сосе-
дната земја преку која се испратени стоките, (на 
пример: франко ју гос ловенско-ита ли јанока грани-

Ако се царинат стоки што ги увезуваат до-
машни физички лица, во таа рубрика се запишу-
ваат условите на испораката франко југословенска 
граница; 

18) во рубриката 18 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифрекото поле со должина од 
три места, во кое се запишува вкупниот број наи-
менувања пријавени во царинската декларација; 

19) во рубриката 19 (Датум на преминувањето 
на царинската линија) се пополнува само шифре-
ното поле со должина од шест места, во кое се за-
пишуваат со цифри денот, месецот^ и годината на 
настанувањето 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 точ-
ка 1 од Царинскиот закон) — денот, месецот и го-
дината кога стоките Ја преминале царинската ли-
нија; 

б) за бродовите купени во странство, ако почнат 
стопански да се искористуваат пред преминувањето 
на царинската линија (член 19 став 1 точка 2 од 
Царинскиот закон) — денот, месецот и годината ко-/ 
га е добиен привремен пловидбен лист; 

в) За привремено увезените стоки кои конечно 
се царинат (член 19 став 1 точка 4 од Царинскиот 
закон) — денот, месецот и годината кога е поднесе-
на декларацијата за конечно царинење; 

г) за стоките што се пренесуваат од консигна-
ционен- склад во царински магацин, царинско сто-
вариште ,или во царински склад (член 19 став 1 точ-
ка 6 од Царинскиот закон) — денот, месецот и го-
дината кога стоките се изнесени од консигнациопиот 
склад; 

д) за провозни стоки што се задржуваат на ца-
ринското подрачје ка Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (член 19 став t точка 7 од 
Царинскиот закон) — денот, месецот и годината ко-
га е поднесена царинската декларација за цари-
нење; 

ѓ) за стоките што се увезуваат во замена за вра-
тени стоки според член 279 став 1 точ. 1 и 2 од Ца-
ринскиот закон — денот, месецот и годината кога 
стоките, што се вратени во странство, или чие вра-
ќање царинарницата го одобрила, ја преминале ца-
ринската линија; 

е) за привремено увезените стоки за кои се на-
платува царина во смисла на член 314 од Царински-
от закон — денот, месецот и годината до кога е одо-
брен привремениот увоз. односно денот, месецот и-
годината кога стоките се вратени во странство. 

По една царинска декларација можат да се 
пријават само стоките за кои обврската за плаќа-
ње 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 стоки. Во тој случај во шифреното 
поле се запишуваат со цифри денот, месецот и го-
дината на поднесувањето на декларацијата; 

20) во рубриката 20 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое со' цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога стоките му се ставени на 
располагање на царинскиот обврзник. 

Ако на наодот на царинарницата е поднесен 
приговор (член 263 од Царинскиот закон), а стоките 
се под царински надзор, в# таа рубрика се запишу-
ва денот, месецот и годината кога е завршена пос-
тапката по приговорот« Рубриката 20 ја пополнува 
царинарницата к а ј која се врши царинењето на 
стоките; 
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21) во рубриката 21 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифреното поле со должина од шест 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
Што го водат организациите на здружен труд спо-
ред Наредбата за водење евиденција за склучените 
девизни и кредитни работи со странство, а под кој 
број таа пријава е регистрирана Кај надлежната 
народна банка. Во таа рубрика не се запишуваат 
други броеви, подброеви, букви или ознаки, освен 
основниот број на пријавата за склучениот договор 
за увоз. 

Ако се царинат стоки што се враќаат од стран-
ство согласно со член 18 став 2 точка 3 од Царинс-
киот закон, во рубриката 21 се запишува бројот на 
извозната царинска декларација врз основа на која 
тие стоки биле извезени. 

Ако се царинат стоки што се праќаат во заме-
на за несоодветни вратени стоки, во шифреното по-
ле на рубриката 21 се запишува бројот на пријава-
та за склучениот договор за увоз врз основа на која 
се увезени ^соодветните стоки. : . 

Ако се царинат стоки што се праќаат без пла-
ќање на противвредност т.е. стоки што порано се 
фактурира™ и оцаринети, а комисиски дополните-
лно е утврдено дека не се испорачани, во шифрено- * 
то поле на рубриката 21 се запишува бројот на при-
јавата за склучениот договор за увоз врз основа на 
која стоките порано се оцаринети. 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат физич-
ки лица, таа рубрика не се пополнува; 

22) во рубриката 22 (Датум на заклучокот) се по-
полнува само шифреното поле, во кое се запишу-
ваат со цифри денот, месецот и годината на склу-
чувањето 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 се враќаат од стран-
ство согласно со член 18 стаз 2 точка 3 од Царин-
скиот закон, во рубриката 22 се запишуваат со ци-
фри денот, месецот и годината кога царинарницата ја 
примила извозната царинска декларација, врз осно-
ва на која стоките биле извезени. • 

Ако се царинат стоки што се испраќаат во за-
мена за несоодветни вратени стоки, во шифреиото 
поле на рубриката 22 се запишуваат со цифри де-
нот, месецот и годината на склучувањето на дого-
ворот од пријавата за склучениот Договор 'за увоз 
врз основа на која се увезени несоодветните стоки. 

Ако се царинат стоки што се испраќаат без пла-
ќање противвредност, т.е. стоки што порано се фак -
Турирани и оцаринети, а комисиски дополнително е 
утврдено дока не се испорачани, во шифреното по-
ле на рубриката 22 се запишува со цифри денот, 
Месецот и годината на склучувањето на договорот 
од пријавата за склучениот договор за увоз, врз ос-
нова на која стоките порано се оцаринети. 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат физички 
лица, таа рубрика не се пополнува; * 

23) во рубриката 23 шифреното поле со должи-
на од пет места не се пополнува, освен ако со по-
себен пропис е поинаку определено; 

24) во рубриката 24 шифреното поле со должи-
на од пет места ке се пополнува, освен ако со по-
себен пропис е поинаку определено; 

25) во рубриката 25 (Начин на плаќање на ца-
ринските давачки) се занишува соодветниот начин 
на плаќање царината и на другите увозни давачки 
од Кодексот на шифрите, а во шифроното поле со 
должина од едно место се з.шишуг.а соодветната 
шифоа од Кодексот на шифрите. . _ " 

Во рубриката 25 се запишува шифрата 1, .однос-
но 8 ако основната организација здружен труд 
што е запишана РО регистарот на царинските ог)вр-
рници, врши плаќање на царина со општ налог за 

пренос, во согласност со Одлуката за условите за 
подигање на стоки под царински надзор пред уп-
латата на царината и на другите увозни давачки. 

По една царинска декларација можат да се при-
јават само стоки за кои царината и други увозни 
давачки се плаќаат на еден од начините предвидени 
со Кодексот на шифрите; 

26) во рубриката 26 (Реден број на наименува-
њето). во која се означува редоследот на наименува-
њето на стоките во царинската декларација, во ши-
френото поле со должина од три места се запишува 
редниот број на наименувањето под кој стоките се 
пријавуваат во декларацијата; 

27) во рубриката 27 (Број на келети) се запи-
шува вкупниот број на колети што се однесуваат на 
едно наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или ваши, 
во рубриката 27 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 колети, односно ако 
стигнале во еден или во повеќе вагони, односно ка-
миони, бројот на ко летите, односно на вагоните или 
камионите се запишува само ка ј првото наимену-
вање; 

28) во рубриката 28 (Опис на колеги) се запи-
шуваат формата и ознаката на "колегите (на при-
мер: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 28 се запишува регистарскиот број на 
камионот или бројот на вагонот. : 

Ако стоките се доставени во повеќе од пет ка-
миони, односно вагони, рубриката 28 не се'пополну-
ва. туку во посебна спецификација, што се прилага 
кон царинската декларација се запишуваат регис-
тарските 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 28 
само ка ј првото наименување; 

29) во рубриката 29 (Единица на мера) се 'за-
шилува кратенката за соодветната единица на мера 
од Одлуката за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран (во натамошниот текст: Одлу-
ката), според која е договорена цената на стоките, 
а во шифреното поле со должина од дне места се 
запишува соодветната шифра од Кодексот на ши-
фрите. 

Ако се увезуваат стоки за коЦ со Одлуката не 
е пропишана единица на мера, во рубриката 29 се 
запишува договорената единица на мера и шифра-
та од Кодексот на шифрите. 

Ако е договорена единица на мера што кс е 
предвидена во Кодексот на шифрите, во рубриката 
2'Л се запишува единицата на мера од Одлуката, во 
која е пресметана количината на стоките и шифра-
та од Кодексот на шифрите. . 

По исклучок од одредбите на ст/ 1 и 2 од ооаа 
точка, ако се царинат стоки кои сукцесивно сг уве-
зуваат за кои со Одлуката не е пропишана едини-
ца на мера. а за кои е договорена единицата па ме-
ра гарнитура-комплет (шифпа 67), искреното по-
ле на рубриката 29 не се пополнува.до ц^г^не^сто 
на последната пратка, туку под тоа ноле се запи-
шува: „дел на гарнитура-комплет". При царина: 
то на последната пратка со која ср комплетираат 
стоките, во ишфреното поле со должина од дзз 
места се запишува соодветната шифра од Кодек-
сот на шифрите: -

30) во рубриката 30" (Количина • во единица ил 
мер?) се пополнува само шифрон^то поте со должи-
на од девет цели и две децимални места, во ко? се 
запишува количината на стоките во соодветна еди-
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ница на мера. Во првите девет места се запишува 
целиот број, а во другите две места, одвоени со ис-
прекината линија, се запишува децималниот број. 
Ако количината на стоките во единица на мера е 
цел број, во другите две места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на договорената цена врз пресметковната тежина, 
во рубриката 30 се запишува договорената пресмет-
ковна тежина на стоките. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа 
точка, ако се царинат стоки кои сукцесивно се уве-
зуваат за кои со Одлуката не е прошшша единица 
на мера, а за кои е договорена единицата на мера 
гарнитура-комплет (шифра 67), шифреното поле на 
рубриката 30 не се пополнува до царинењето на 
последната пратка, туку под тоа поле се запишува: 
„дсл на гарнитурата-комплет". При царинењето на 
последната пратка со која се комплетираат стоки-
те, во шифреното поле со должина од девет цели и 
две децимални места се запишува вкупниот број 
на гарнитури-комплети; 

31) во рубриката 31 (Бруто-тежина во килогра-
ми) се пополнува само шифреното поле со должина 
од девет места, во кое се запишува бруто-тежииа-
та на стоките изразена во килограми. Ако бруто-
-тежината на стоките е помала од еден килограм, 
во шифреното поле се запишува цифрата „1", а во 
просторот под шифреното поле се запишува фак-
тичната тежина на стоките. 

Ако во еден колет има повеќе видови стоки, по-
датокот за бруто-тежината се запишува само кај пр-
вото наименување. 

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени прив-
ремено извезени стоки, во шифреното поле се запи-
шува бруто-тежината на странските стоки без по-
датоци за тежината на привремено извезените сто-
ки, а под шифреното поле се запишува вкупната 
бруто-тежина на стоките што се увезуваат; 

32) во рубриката 32 (Нето-тежина во килограми) 
' се пополнува само шифреното поле со должина од 

девет цели и две децимални места, во кое се запи-
4 шува нето-теживата на стоките изразена во кило-

грами. Во првите девет места се запишува целиот 
број а во другите две места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува 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 31 и 32 се запишува истиот по-
даток. 

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени при-
времено извезени стоки, во шифреното поле се за-
пишува нето-тежииата на странските стоки, без 
податоци за тежината на привремено извезените 
стоки, а под шифреното поле се запишува вкупна 
нето-тежина на стоките што се увезуваат; 

33) во рубриката 33 (Царинска основица) се по-
полнува само шифреното поле со должина од десет 
места, во кое се запишува вредноста на стоките ко-
ја претставува царинска основица. 

? Ако се поднесува декларација за стоките што 
, биле привремено извезени заради преработка, до-
работка или обработка, во рубриката 33 се запишу-
ва вредноста на услугите извршени во странство, 
вклучувајќи ја и вредноста на материјалот употре-
бен за таа цел, како и другите трошоци настанати 
во странство. 

Ако во случаите од став 2 на оваа точка4 се вр-
ши пресметка и наплата на царината и на другите 
увозни давачки според член 315 став 1 од Царин-
скиот закон, пресметка и наплата врши царинарни-
цата. 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат домаш-
ни ф и з и ц и лица, оваа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата; 

34) во рубриката 34 (Тарифен број и наимену-
вање на стоките според Царинската тарифа и трго-
вски вообичаен назив на стоките) се запишуваат 
тарифниот став без царинската стапка (тарифен 
број и. наименувања според Царинската тарифа) од 
Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив 
на стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки за кои 
се применуваат и други прописи (Одлуки, Тарифа 
за данокот на промет и др.), во рубриката 34. .по-
крај податоците од став 1 на оваа точка се запи-
шува и посебниот дел но наименувањето од тие про-
писи, кој не е опфатен со наименувањето од Царин-
ската тарифа. 

Во шифреното поле со должина од девет места 
се запишува соодветната шифра на тарифниот став 
од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите на извозот и увозот, која е составен дел на 
Одлуката — во натамошниот текст: Списокот. 

Во* рубриката 34 може да се запише само едно 
наименување 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 Ца-
ринската тарифа, други тарифи, односно други про-
писи што се применуваат при увозот, односно изво-
зот на стоки. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 5 на оваа 
точка, рубриката 34 се пополнува на следниот на-
чин: 

— ако се увезуваат делови за кои не се плаќа 
царина според член 29 став 1 точка 7, алинеи тре-
та и петта од Царинскиот закон, се запишува заед-
ничкото наименување: „Делови за замена на дот-
раени или уништени делови", а во шифреното поле 
се запишува еден соодветен тарифен број од Царин-
ската тарифа; 

— ако се враќаат привремено извезени стоки 
што биле изложени на саеми, изложби или други 
приредби во странство, односно штанд — материјал 
што бил наменет за уредување на саемски просто-
рии, се запишува заедничкото наименување: „Сае-
мски стоки'1, „Изложбени стоки" односно „Штанд-
-материјал", а во шифреното поле се запишува бро-
јот: „44 50 00000"; 

— ако организацијата на здружен труд што из-
ведува работи во странство враќа привремено из-
везен алат и ситен инвентар, се запишува заеднич-
кото наименување: „Алат и ситен инвентар" а во 
шифреното поле се запишува бројот: „82 50 00003"; 

— ако се увезуваат делови на предмети на воо-
ружување 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 шифреното 
поле се запишува еден соодветен тарифен број на 
Царинската тарифа. 

Ако стоките се царинат според одредбите на втав 
6 алинеи прва, втора и трета од оваа точка кон де-
кларацијата се поднесува посебен список што со-
држи податоци за видот, квалитетот, количината и 
вредноста, како и други податоци за идентификаци-
ја на стоките. Списокот претставува составен дел 
на декларацијата; 

35) во рубриката 35 (Основ за намалување — 
зголемување на царинската стапка) се пополнува 
само шифреното поле со должина од едно место, во* 
кое се запишува шифрата за соодветниот основ за 
намалување, односно зголемување на царинската 
стапка од Кодексот на шифрите. 

Afto се царинат стоки што ги увезуваат домаш-
ни физички лица, таа рубрика не се пополнува; 
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36) во рубриката 36 (Царинска стапеа) се попол-
нува само шифреното поле со должина од две цели 
и две децимални места, во кое се запишува царин-
ската стапка што важи на денот на настанувањето 
на обврската за плаќање царина (член 19 од Царин-
скиот закон). 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат домаш-
ни физички лица за користење во сопствено дома-
ќинство чијашто вкупна вредност не го надминува 
износот од 15.000 динари, се запишува единствената 
царинска стапка од член 46 на Царинскиот закон. 

Ако царинската стапка е цел број, во делот на 
шифреното поле за децималните места, одвоени со 
испрекината линија се запишуваат нули. Ако ца-
ринската стапка е „Сл", шифреното поле не се по-
полнува; 

37) во рубриката 37 (Сезонска царинска стапка) 
се пополнува само шифреното*поле со должина од 
две цели и две децимални места, во кое се запишу-
ва стапката на сезонската царина. Оваа рубрика се 
пополнува само ако се царинат стоки за кои со Од-
луката за сезонските царински стапки за увоз на 
определени земјоделски производи е пропишана до-
полнителна царина; 

38) во рубриката .38 шифреното поле со должи-
на од дне пели и едно децимално место не се т р о п -
нува, освои ако со посебен пропис е поинаку опре-
делено; 

39) во рубриката 39 (Давачки за царинско еви-
дентираше) се пополнува само шифреното поле со 
должина од едно место во кое се запишува стапката 
на давачката за царинско евидентирање за стоките 
што подлежат на плаќање на таа давачка; 

• 40) рубриката 40 (Давачка за израмнување на 
даночното оптоварување) се пополнува на начинот 
што е предвиден за пополнување на рубриката 39; 

41) во рубриката 41 шифреното поле со должина 
од едно место не се пополнува, освен ако со посебен 
пропис не е поинаку определено; 

42) во рубриката 42 (Такса во пари според тежи-
ната) се пополнува само шиферното поле со должи-
на од едно место, во кое се запишува „Гг за стоките 
што подлежат на плаќање такса од тарифен број 
19 на Законот за тарифата на сојузните администра-
тивни такси; 

43) во рубриката 43 (Тарифен број на данокот 
на промет) во шифреното поле со должина од две 
места се запишува соодветен тарифен број на основ-
ниот данок на промет. 

Ако стоките се ослободени од плаќање на основ-
ниот данок на промет, рубриката 43 не се попол-
нува; 

44) во рубриката 44 (Стапка на данокот на про-
мет). се пополнува само шифреното поле со должина 
од три пели и две децимални места, во кое се за-
пишува стапката на основниот данок на промет што 
важи на денот на настанувањето на обврската за 
плаќање царина. Ако стапката на основниот данок 
на промет е цел број, во делот на шифреното поле 
за децимални места се запишуваат нули. 

Ако се царинат стоки за кои даночната основи-
ца се зголемува, во шифреното поле се запишува 
зголемената стапка (номинална) на основниот данок 
на промет; 

45) во рубриката 45 (Данок на промет во динари 
пресметан по единица на мера) се пополнува само 
шифреното поле со должина од осум места, во кое 
се запишува износот на основниот данок на промет, 
што- се добива со множење на количината на стоки-
те во единица на мера со соодветната стапка или со 
пропишаниот износ на основниот данок на промет. 

Пресметаниот износ на основниот данок на про-
мет се запишува во рубриката со цели броеви, со 
заокружување на децималните броеви; 

46) во рубриката 46 (Износ на посебните давач-
ки за земјоделски производи во динари) се пополну-
ва само шифреноТо поле со должина од осум ме-
ста, во кое се запишува пресметаниот износ на 
посебната увозна давачка за земјоделски и пре-
хранбени производи, што се добива со множење на 
количината на стоките во единица на мера со про-
пишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната увозна давач-
ка за земјоделски и прехранбени производи се за-
пишува во рубриката 46 со цели броеви, со заокру-
жување на децималните броеви; 

47) еф рубриката 47 (Режим на увозот) се запи-
шува кратенката за определена форма на увозот од 
Одлуката (на пример: ЛБ, ДК), а во шифреното 
поле со должина од две места се запишува соодвет-
на шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат стоки што служат за зашти-
та при работа, во согласност со точка 7 од Одлука-
та, во рубриката 47 се запишува кратенката за соод-
ветната форма на увозот што за тие стоки е про-
пишана во Одлуката, а во рубриката „Забелешка" 
се внесува забелешката: „Увоз во согласност со точ-
ка 7 од Одлуката". 

Ако се увезуваат делови за основни средства 
наменети за текушто инвестиционо одржување, во 
согласност со точка 8 став 1 од Одлуката, во рубри-
ката 47 се запушува кратенката за соодветната 
форма на увозот што за тие делови е пропишан во 
Одлуката, а во рубриката „Забелешка" се внесува 
забелешката: „Увоз во согласност со точка 8 од 
Одлуката". 

Ако се увезуваат лабораториски хемикалии и 
реагенси во пакувања до 2,5 kg нето-тежчпа, во 
согласност со точка 9 од Одлуката, во рубриката 
47 се запишува кратенката за соодветната форма 
на увозот што за тие стоки е пропишана во Одлука-
та, а во рубриката „Забелешка" се внесува забе-
лешката: „Увоз во согласност со точка 9 од Одлу-
ката". 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат дома-
шни физички лица, таа рубрика не се пополнува.; 

48) во рубриката 48 (вид на валута) се запишува 
ознаката на видот на валутата во која се плаќаат 
стоките, односно во која е изразена вредноста на 
стоките (на пример: USA %, Sir., DDR OS), а во ши-
френото поле со должина од три места се запи-
шува шифрата на односната валута од Кодексот на 
шифрите. , 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат домашни 
физички лица таа рубрика не се пополнува; 

49) во рубриката 49 (Вредност на стоките во ва-
лута — фактурна) се пополнува само шифреното 
поле со должина од единаесет цели и две децимал-
ни места, БО кое се запишува износот во валутата 
што му се плаќа на странскиот продавач на стоките 
врз основа на договор. Ако се царинат стоки што 
се увезуваат без плаќање на противвредност, во 
рубриката 49 се запишува износот што претставува 
нормална цена на таквите стоки. Во првите едина-
есет места се запишува целиот број а во другите две 
места, одвоено со испрекината линија се запишува 
децималниот број. 

Ако во рубриката 12 (Вил — форма на увозот) 
е запишана шифрата „42" — Пресметка на давачки-
те за привремено увезени стоки — во рубриката 
49 се запишува износот на закупнината изразена 
во валута што му се плаќа на странскиот партнер 
за периодот за кој се поднесува царинската декла-
рација. 

Ако се царинат стоки што се увезуваат од обла-
городување (преработка, доработка или обработка?, 
или од поправка, во рубриката 49 се запишува из-
носот на услугите и на вградениот материјал што 
му се плаќа на странскиот партнер. 

Ако се царинат стоки што ги увезуват домашни 
физички лица, таа рубрика не се пополнува; . 
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50) во рубриката 50 (Вредност на стоките — во 
;$Ш1ари франко југограница) се пополнува само ши-
фрекотјо поле со должина од десет места, во кое се 
^рт^цзува. вредноста на стоките во динари, што се 
^l^iJBa{со пресметување на износот во валута кој е 
в п и ш а н во рубриката 49 во вредноста франко 
југословенска граница во динари, според курсот од 
Одлуката за утврдување на курсевите на странските 
валути за определување на основицата за пресме-
тување царина и други давачки, за пресметување на 
даночните олеснеше ја при извозот и за искажу-
вање на правото на увозот и плаќање, како и за 
потребите на статистиката. 

Ако 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 на стоките од југословенската граница до ме-
стото на испораката во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, освен в-о воздушниот со-
обраќај. . . 

* Ако во рубриката 12 (Вид-форма на увозот) е 
Запишана шифрата ..42" — Пресметка на давачките 
Ѕа ;̂ прив ремено увезени стоки — во рубриката 50 
fce ^запишува износот на закупнината изразена во 
Динари франко југословенска граница, што му се 
плаќа на странскиот партнер за периодот за кој сѕ 
поднесува царинската декларација. 

Ако се царинат стоки што се увезуваат од об-
лагородување (преработка, доработка или обработ-
ка) или од поправка, во рубриката 50 се запишува 
вкупната вредност на привремено извезените стоки, 
Вредноста на услугите и вредноста на вградениот 
странски материјал. 

;; Ако' се царинат стоки што ги увезуваат домаш-
ни физички лица, таа рубрика ја пополнува цари-
нарницата; 

; 51) Ео рубриката 51 (Вредност На услугите и на 
вградениот материјал во динари) се пополнува ши-
Дрското поле со должина од девет места, во кое се 
запишува вредноста на услугите и на вградениот 
странски материјал во динари, а која се добива со 
пресметување на износот во'валута што е-запишан 
во рубриката 49, според курсот од Одлуката за ут-
врдување па курсевите на странските валути за оп-
ределување на основицата за пресметување на да-
ночните олеснеше а при извозот и за искажување 
на правото на увоз и гза плаќање, како и за 
потребите на статистиката. 

Ако облагородување^, односно поправката се 
Ерпш бесплатно, шифреното поле на рубриката 5Ј 
не се пополнува, туку во рубриката ^Забелешка" се 

1 запишува „забелешката: „Облагородување^ е из-
вртено бесплатно", односно „Поправката е изврше-
ла бесплатно". 

Ако стоките ги царинат домашни 'физички 
лица: сваа рубрика ја пополнува царинарницата; 

52) 'во рубриката 52 (Стопанска дејност) во ши-
фре пото поле со должина од шест места, од Коде-
ксот на шифрите се запишува шифрата за стопан-
ската дејност, односно гранка, во која спаѓа основ-
ната дејност на корисникот; 

53) во рубриката 53 (Корисник) се запишува на-
зивот и седиштето на организацијата на здружен 
•ГРУДЈ односно на друга организација за чија сметки 
се Ершгт увозот на стоки, а во шисђрепото поле со 
должина од седум г гета, се запишува матичниот 
број ка односната срѓа :з::з аци ја. 

Ако стоките се уг.г сукаат за потребите на воо-
сили на Соди] а листичка Федеративна 

-Југославија, на органите и организации-
^^ЖЖ&еле^аниЈата. на материјалните резерви во 

федерацијата, на Фондот'за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, или за други 
потреби на федерацијата, а во рубриката 55 
(Извор на средствата) е .означена шифрата 65 
(Девизи за потребите на федерацијата според член 
72 од Законот за девизното работење и за кредит-
ните односи со странство), во шифреното поле со 
должина од седум места, се запишува,, бројот 
„6000002". 

Ако корисникот на увезените стокц е домашна 
физичко лице, во рубриката 53-'се запишува името; 
и презимето, и адресата на живеалиштето, а. во;; 
шпфренето поле со должина од седум места, се' за-, 
пишува шифрата на физичкото лице од кодексот 
на шифрите. 

Ако корисниците на увезените CToi^f cf стран-
ски дипломатски, конзул ари, трговски и*друш прет-
ставништва, како и ^странски државјани во рубри--
ката 53 се запишува називот на претставништвото,' 
односно името и презимето на странскиот државја-
нин, а во шифреното поле со должина од седум 
места .се запишува бројот: ,,0200000"; 

54} во рубриката 54 (Намена на- з7во?от), се по-
полнува само шифреното поле со должина од две 
места, во кое се запишува соодветната шифра на 
намената^на увозот од Кодексот на шифрите, I H T O 

е внесена во засенченото поле на .рубриката 25 во 
Пријавата за склучениот договор за увоз. 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат домашни 
физички лица, таа рубрика не се пополнува; 

55) во рубриката 55 (Извор на средствата) се по-
полнува само шифреното поле со должина од две 
места, во кое се запишува соодветната шифра на 
изворот На средствата што е внесена во засенченом 
поле на рубриката 24 во пријавата за склучениот 
договор за увоз. 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат домаш-
ни физички лица, таа рубрика не се1 пополнува; 

56) во рубриката 56, шифреното поле со должи-
на од пет мсста не се пополнува освен ако ср/по-
себен пропис е поинаку определено; - ^ * ' 

57) во рубриката 57 (Број на решението :за кон-
тингентот) се поплнува само шифреното поле со. 
должина од. три места, во кое се запишува редниов 
број под кој во Сојузната управа за царини е евиЦ 
дентирако решението за намалување на царинските 
стапки, односно за увоз без плаќање царина (Ца-', 
рипски контингент). Таа рубрика ја пополнува ца -
ринарницата. ' 

Ако се царинат стоки што ги увезуваат домашни 
физички липа, СЕ а а рубрика не се пополнува; 

58) во рубриката 58, шифреното поле со должи-
на од три места не се пополнува, освен- ако со по-
себен пропис е поинаку определено; 

59) рубриката 59 не се пополнува, освен ако со-
посебен пропис е поинаку определело. 

Член 5 
Увозна царинска декларација — Образецот II' 

се поднесува во следните случаи: 
1) за стоките што државјани на Социјалисти-

чка Федеративна Република Југославија ги примаат 
од странство по пат на поштенски пратки;; 

2) за привремено извезените стоки /што 'држав-
јани на Сопи ја листичка Федеративна РецубДЈПча-Ју-
гославија ги враќаат од странство^ 

3) за стоките што странски државјани и (држав-
јани на .[Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија со живеалиште ЕО странство непосред-
но ги увезуваат, внесуваат односно примаат, од 
странство; 

4) за стоките што странски државјани привреме-
но ги увезуваат; 

5) за стоките што ги увезуваат^кор^сниЗДте-на: 
повластивте од член 28 та^. Ши ^ и |рд41лен 29 
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став 1 точка 5 и точка 7 алинеја четврта од Царин-
скиот закон; 

6) за потрошниот материјал што го примаат од 
странство странските трговски, воздухопловни, 
бродски и други претставништва во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Ако се увезуваат селидбени предмети што ге 
ослободени од плаќање царина и други увозни да-
вачки, во декларацијата се запишува заедничкото 
наименување: „Селидбени предмети" со тоа што под-
носителот на декларацијата, кон декларацијата по-
днесува и посебен список на стоките што се царинат. 
Тој список содржи податоци за видот, квалитетот, 
количината и вредноста, како и други податоци за 
идентификација на стоките, и е составен дел на 
декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, ако како селидбени предмети се увезуваат 
предмети коишто според посебните прописи им се 
пријавуваат на други органи и организации, во де-
кларацијата се запишуваат податоците неопходни 
за идентификација на тие предмети. 

Декларацијата се поднесува во два примерока, 
од кои еден примерок задржува царинарницата а 
другиот му го предава на подносителот на деклара-
цијата. 

2. Декларација за саемски стоки 

Член б 
За стоките ДЈТО привремено се увезуваат зара-

ди излагање на меѓународни саеми, изложби и дру-
ги приредби како и за предметите што привремено 
се увезуваат 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 еден примерок 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 је прими само ако е поднесена најдоцна 48 часа 
пред часот на отворањето на саемот, изложбата или 
друга приредба. 

Царинарницата може, во оправдани случаи (бр-
зо расиплив*! стоки, живи животни, виша сила и 
други слични случаи), декларацијата да ја прими 
иако 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 други-
те прописи што се применуваат при увозот на сто-
ките. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, во декларацијата може да се запише само 
трговскиот назив на стоките со потребни податоци 
што обезбедуваат утврдување на идентичноста нз. 
стоките и распоредување на тие стоки според Ца-
ринската тарифа и другите тарифи. 

Ако подносителот на декларацијата во декла-
рацијата го запише само трговскиот назив на сто-
ките, кон декларацијата поднесува и проспект, ка-
талог, фактура, спецификација или исправа врз 
основа на што може да се утврди идентитетот на 
стоките. 

3. Увозна царинска декларација за привремен увоз 
на стоки 

Член 8 
За привремениот увоз на стоки се поднесува 

увозна царинска декларација на Образецот IV — 
Увозна царинска декларација за привремен увоз 

' на стоки. 
Ако по една декларација се пријавуваат пове-

ќе видови на стоки што се распоредуваат во пове-
ќе од три тарифни става, кон декларацијата се под-
несува потребниот број влошки на Образецот IV/1 
што е составен дел на декларацијата. 

Увозната царинска декларација на Образецот 
IV се поднесува и во случаите на други форми на 
увоз, ако се применува постапката како кај при-
времениот увоз. 

Декларацијата се поднесува во четири приме-
роци, од кои два примерока задржува царинарни-
цата, а два примерока му предава на подносителот 
на декларацијата. 

Член 9 
ф 

Увозната царинска декларација за привремен 
увоз на стоки 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 кај 
која се врши царинењето на стоките, а во шифре-
ото поле со должина од пет места се запишува ши-
фрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во 
шифреното поле со должина од шест места, се за-
пишува бројот под кој декларацијата е регистри-
рана кај царинарницата во контролникот на увоз-
ните царински декларации за привремен увоз на 
стоки. Таа рубрика ја пополнува царинарницата 
кај која се врши царинењето на стоките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата). во три шифрени полиња со должина од 
две места со цифри се запишуваат денот, месецот 
и годината кога е примена декларацијата (на при-
мер: датумот 4 мај 1931 година се запишува: 04 ОЗ 
81). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај 
која се врши царинење на стоките; 

4) во рубриката 4 (Царинарница — испостава) 
се запишува називот на граничната царинарница, 
односно на царинската испостава кај која однос-
ните стоки се пријавени со исправа за увоз, а во 
шифреното поле со должина од пет места се запи-
шува шифрата на царинарницата, односно на ца-
ринската испостава од Кодексот на шифрите; 

5) во рубриката 5 (Број на исправата) во шиф-
реното поле со должина од девет места се запишува 
бројот на исправата со која односните стоки и се 
пријавени на граничната царинарница; 

6) во рубриката 6 (Датум) во шифреното поле со 
должина од шест места со цифри се запишуваат 
денот, месецот и годината кога исправата е регист-
рирана кај граничната царинарница; 

7) во рубриката седум под а) (Сакам да се при-
мени) се запишуваат прописите или основот за 

остварување на определени права во постапката на 
царинењето, а во руб^чката 7 под 6) (Прилагам) се 
запишуваат- називите на исправите што се подне-
суваат кон декларацијата; 

8) во рубриката 8 (Царински обврзник) се за-
пишува називот и адресата на лицето што, во 
смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински 
обврзник, а во шифреното поле со должина од 7 
места се зашилува матичниот број на царинскиот 
обврзник. 

Ако стоките- привремено ги увезуваат странски 
дипломатски, конзуларни, трговски и други прет- . 
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ставништва, во шифреното поле на рубриката 8 се 
запишува бројот: „0200000"; 

9) во рубриката 9 (Подносител на декларација-
та) се запишува називот на лицето што деклараци-
јата ја поднело, а во шифреното поле со должина 
од седум места се запишува матичниот број на под-
носителот на декларацијата. Во таа рубрика се за-
пишува и името и презимето на одговорниот работ-
ник кај подносителат на декларацијата. 

Ако подносителот на декларацијата е домашно 
физичко лице во таа рубрика, се запишуваат името 
и презимето и адресата- на подносителот на дек-
ларацијата; 

10) во рубриката 1Q (Надлежна народна банка) 
се запишува седиштето на надлежната народна 
.банка на републиката, односно на надлежната на-
родна банка на автономната покраина на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а 
во шифреното поле со должина од три места се 
запишува шифрата на надлежната народна банка 
од Кодексот на шифрите. 

Ако привремено се увезуваат предмети на воо-
ружувањето и воената опрема, односно машини, 
апарати, уреди и други предмети наменетл^за про-
изводство на предмети на вооружувањето и воената 
опрема, за кои е поднесена пријава за склучениот 
договор за увоз, односно извоз до Воениот сервис, 
бо рубриката 10 се запишува седиштето на Воениот 
сервис, а во шифреното поле со должина од три 
места се запишува шифрата на Воениот сервис од 
Кодексот на шифрите: 

11) во рубриката 11 (Вид на привремениот увоз) 
се запишува соодветниот вид на привремениот увоз 
од Кодексот на шифрите, а во шифреното поле со 
.должина од две места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите. По една деклара-
ција може да се пријави само еден вид на привре-
мен увоз: 

12) во рубриката 12 (Земја од која сс увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата од која 
стоките привремено се увезуваат, а во шифреното 
поле со должина од три места се запишува шифра-
та на односната земја од Кодексот на шифрите; 

13) во рубриката 13 (Земја на потеклото) се за-
пишува називот на земјата во која стоките се про-
изведени според прописите за потеклото на стоките 
и исправите со кои се докажува потеклото на сто-
ките, а во шифреното поле со должина од три мес-
та се запишува шифрата на односната земја од 
Кодексот на шифрите; 

14) г.о рубриката 14 -(Вид и националност на 
превозното средство) се запишува соодветниот вид 
"и домашната, односно странската припадност на 
превозното средство со кое стоките ја преминале 
царинската линија, а во шифреното поле со дол-
жина од две места се запишува соодветна шифра 
од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот на стоките учествува комби-
нирано превозно средство (на пример влечниот дел 
е домашен ,а приколката е странска) се запишува 
националната припадност на влечниот дел на во-
вилото; 

' 15) во рубриката 15 (Вкупен број на наимену-
вања) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од две места, во кое се запишува вкупниот 
број на наименувањета пријавени според царин-
ската декларација. 

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

16) во рубриката - 16 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога е извршен преглед на сто-
ките; 

17)во рубриката 17 (Број и година на решени-
ето со кое е одобрен привремениот увоз), во шиф-
реното поле со должина од осум места, во првите 

шест места се запишува бројот на решението, а во 
другите две места се запишуваат последните две 
цифри на годината во која е донесено решението 
(на пример: решение број 2386 од 1 септември 1981 
година, ќе се запише: 2386 81); 

18) во рубриката 18 (Рок за враќање на прив-
ремено увезените стоки), во шифреното поле со 
должина од шест места, во по две шифрени места 
со цифри се запишуваат денот, месецот и годината 
до кога привремено увезените стоки мора да се 
вратат во странство, на пример: датумот 1 ноември 
1981 година, ќе се запише 04 11 81); 

19) во рубриката 19 (Вид на валутата) се запи-
шува ознаката на валутата во која е изразена вред-
носта на стоките) на пример: USA Sfr. DDR 
0$), а во шифреното поле со должина од три мес-
та се запишува шифрата на односната валута од 
Кодексот на шифрите; 

20) во рубриката 20 (Број на заклз/чо-кот) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое се запишува бројот од контрол-
никот што го водат организациите на здружен труд 
според Наредбата за водење евиденција за склу-
чените девизни и кредитни работи со странство, а 
под кој таа пријава е регистрирана кај 'надлежната 
народна банка. Во таа рубрика не се запишуваат 
други броеви, подброеви, букви или ознака освен4 

основниот број на пријавата за склучениот договор 
за извоз на услуги; 

21) во рубриката 21 (Датум на заклучокот) се 
пополнува само шифреното поле, во кое со цифри 
се запишуваат денот, месецот и годината на склу-
чувањето на договорот за извоз на услуги, а под 
тоа поле се запишува датумот кога е извршена 
заверка на прифаќањето на пријавата во надлеж-
ната народна банка; 

22) во рубриката 22 (Реден број на наимену-
вањето), во која се означува редоследот на наиме-
нувањето на стоките во царинската декларација, 
Б<5 шифреното поле со должина од две места се 
запишува редниот број на наименувањето под кој 
стоките се пријавуваат во декларацијата; 

23) во рубриката 23 (Број на колета) се запи-
шува вкупниот број на колетите. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во 
рубриката 23 се запишува вкупниот број на камио-
ни, односно вагони. 

Податоците за бројот на ко летите се запишу-
ваат само кај првото наименување; 

24) во рубриката 24 (Опис на колегите) се запи-
шува формата и ознаката на колетите (на пример: 
сандак, вреќа, бала, картон Ф-35). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во 
рубриката 24 се запишува регистарскиот број на 
камионот односно на вагонот. 

Податоците за описот на колегите се запишу-
ваат само кај првото наименување; 

25) во рубриката 25 (Единица на мера) се запи-
шува Кратенката за соодветната единица на мера 
според која е договорена цената на стоките, а во 
шифреното поле со должина од две места соодвет-
ната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако е договорена единица на мера што не е 
предвидена во Кодексот на шифрите, во рубриката 
25 се запишува единицата на мера во која е прес-
метана количината на стоките и шифрата од Ко-
дексот на шифрите; 

26) во рубриката 26 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од девет цели и две децимални места во кое 
се запишува количината на стоките во договорената 
единица на мера. Во првите девет места се запишу-
ва целиот број, а во другите две места, одвоени со 
испрекината линија, се запишува децималниот број. 
Ако количината на стоките во единица на мера е 
цел број, во другите две места се запишуваат нули; 
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27) во рубриката 27 (Тежина на стоките во ки-
лограми) се пополнува само шифрвното поле со 
должина од девет цели и две децимални места, во 
кое се запишува нето-тежината на стоките изразе-
на во килограми. Во првите девет места се запишу-
ва целиот број, а во другите две места, одвоени со 
испрекината линија, се запишува децималниот број. 

Ако тежината на стоките е цел број, во други-
те две места се запишуваат нули; 

28) во рубриката 28 (Вредност во валута) се по-
полнува само шифреното поле со должина од еди-
наесет цели и две децимални места во кое се запи-
шува фактурната вредност на стоките изразена во 
валута, Во првите единаесет места се запишува це-
лиот број, а во другите две места, одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. 

Ако вредноста на стоките во валута е цел број, 
во другите две места се запишуваат нули; 

29) во рубриката 29 (Вредност на стоките во ди-
нари) се пополнува само шифреното.поле со должи-
на од 10 места, во кое се запишува вредноста на 
стоките што претставува царинска основица; 

30) во рубрика 30 (Таррхфен број и трговски на-
зив на стасите) се запишува тарифниот број од Ца-
ринската тарифа, трговскиот вообичаен назив на 
стоките, а во шифреното поле со должина од девет 
места се запишува соодветната шифра на тариф-
ниот став од Списокот; 

31) во рубриката 31 (Корисник) се запишува на-
зивот и седиштето на организацијата на здружен 
труд кај која се врши преработка, доработка и об-
работка, и поправка на стоките, односно која ги 
работка или поправка на стоките, односно која ги 
поле со должина од седум места, се запишува ма-
тичниот број на односната организација на здру-
жен труд. 

Ако корисникот на привремено увезените стоки 
е странско дипломатско, конзуларно, трговско или 
друго претставништво во Југославија, во шифре-
ното поле се запишува бројот: ,.0200000"; 

31) рубрика 32 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис не е поинаку определено. 

4. Увозна царинска декларација за сместуѕа!ѕ»е на 
стоки на конситнација . 

Член 10 
За сместувањето на стоки на консигнационен 

склад се поднесува увозна царинска декларација за 
смес?"Р-ање на стоки на консигнација на Образецот 
V — Увозна царинска декларација за сместување на 
стоки на консигнација. 

Ако по една царинска декларација се пријаву-
ваат повеќе видови стоки што се распоредуваат ве 
повеќе од четири тарифни става од Царинската та-
рифа, кон декларацијата се поднесува потребен број 
влошки на Образецот V/1. што е составен дел на 
декларацијата. 

Декларацијата ја поднесува држателот на коп-
сигнациониот склад, или од него овластеното лице, 
најмалку во четири примероци, од кои два приме-
рока задржува царинарницата, а два примерока му 
предава на подносителот на декларацијата. 

, Член 11 . , ; 
Упозната царинска декларација за сместување 

на стоки на консигнација се пополнува на следниот 
начин: 

1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарни-
цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата односно на царинарницата испостава кај 
која се врши царинењето на стоките, а во шифре-
ното поле со должина од пет места се запишува 
шифрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во 
шифреното поле со должина од шест места се запи-

шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
ка ј царинарницата во контролникот на увозните 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата ка ј која се врши царинење на сто-
ките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-. 
рацијата), во три шифрени полиња со должина од 
по две места со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога декларацијата е примzна (на 
пример: датум 4 мај 1931 година се занишува: 04 
05 81). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај 
која се врши царинење на стоките; 

4) во рубриката 4 (Царинарница-испостава) се 
запишува називот на граничната царинарница, од-
носно на царинската испостава кај која односните 
стоки се пријавени со исправа за увоз, а во шиф-
реното поле со должина од пет места се запишува 
шифрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите; 

5) во рубриката 5 (Број на исправата) во шиф-
реното поле со должина од девет места се запишу-
ва бројот на исправата со која односните стоки се 
пријавени на граничната царинарница; 

6) во рубриката 6 (Датум) во шифраното поле 
со должина од шест мјеста со цифри се запишуваат 
денот, месецот и годината кога исправата е регис-
трирана кај граничната царинарница; 

7) во рубриката 7 под а) — (Сакам да се приме-
ни) се запишуваат прописите или основот за оства-
рување на определени права во постапката на ца-
ринењето (а во рубриката 7 под 6) — (Прилагам) се 
запишува називот на исправите што се поднесуваат 
кон декларацијата; 

8) во рубриката 8, (Подносител на декларација-
та) се запишува гш зивот и адресата на лицето, што 
ја. поднело декларацијата. Во таа рубрика се запи-
шуваат и името и презимето на одговорниот работ-
ник кај поднесителот на декларацијата; 

9) во рубриката 9 (Држател на консигнационен 
склад) се запишуваат називот и адресата на органи-
зацијата на здружен труд — застапник на стран-
ската фирма, на која царинарницата и одобрила от-
ворање на консигнационен склад за сместување на 
стоки, а во шифреното поле со должина од седум 
места се запишува матичниот број на држателот на 
коксигнациоинот склад; 

10) во рубриката 10 (Странска фирма) се запи-
шуваат називот и адресата на странската фирма 
што ја застапува држателот на консигнационен 
склад и во чијшто консигнационен склад се смес-
туваат стоките, а во шифреното поле со должина од 
пет места се запишува шифрата на странската 
фирма од решението за отворање ка консигнацио-
нен склад; 

11) во рубриката 11 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифренбто поле со должина од 
две места, .во кое се запишува вкупниот број наи-
менувања на стоките пријавени со односната дек-
ларација. 

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

12) во рубриката 12 (Вкупна вредност на стоките 
во валута) се пополнува само шифреното поле со 
должина од десет цели и две децимални места, во 
кое се запишува вкупната вредност на стоките из-
разена во валута што се пријавува со увозната ца-
ринска декларација за сместување на стоки на кон-
сигнација. Во првите десет места се запишува це-
лиот број. а во другите две места, одвоени со ис-
прекината линија, се запишува децималниот број. , 

Пред шифреното поле во валута се занишува 
вкупниот износ на трошоците од југословенската 
граница, што се засметуваат во царинската осно-
вица; 

13) во рубриката 13 (Вид на валутата) се запи-
шува ознаката на видот на валутата според која се 
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врши пресметка со странската фирма (на пример: 
USA CAN $, DDR Of), а во шифреното поле со 
должина од три места се запишува шифрата на од-
носната валута од Кодексот на шифрите; 

14) БО рубриката 14 (Вкупна количина) се по-
полнува само шифреното поле со должина од девет 
цели и две децимални места, во кое се запишува 
збирот на количините од рубриката 18 без оглед на 
видот на единицата на мера. Во првите девет места 
се запишува целиот број, а во другите две места, 
одвоени со испрекината линија, се запишува деци-
малниот број; 

15) во рубриката 15 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од две места, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето) под кој стоките се наведени во 
односната декларација; 

16) во рубриката 16 (Тарифен број и наимену-
вање на стоките според Царинската тарифа и тр-
говски вообичаен назив на стоките) се запишува 
тарифниот став без царинската стапка (тарифен 
број и наименување според Царинската тарифа) од 
Царинската 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 регули-
ран (Одлука и др.), во рубриката 16 покрај подато-
ците од став 1 на оваа точка, се запишува и посеб-
ниот дел на наименувањето од тие прописи што не 
е опфатено со наименувањето од Царинската тари-
фа. 

Во шифреното поле со должина од девет места, 
се запишува и соодветна шифра на тарифниот став 
од Списокот. 9 

Во рубриката 16 може да се запише само едно 
наименување, со соодветна шифра од тарифниот 
став. 

Наименувањето на стоките во царинската дек-
ларација мора да биде потполно, така што стоките 
со сигурност можат да се распоредат според Царин-
ската тарифа и другите тарифи, односно другите 
прописи што се применуваат при увозот на стоките; 

17) Ео рубриката 17 (Единица на мера) се запи-
шува кратенката за соодветната единица на мера 
која во Одлуката е пропишана за односните стоки, 
а во шифреното поле со должина од две места се 
запишува соодветна шифра од Кодексот на шиф-
рите. 

Ако за стоките што се сместуваат на консигна-
ционен склад со Одлуката не е пропишана единица 
на мера, БО рубриката 17 се запишува единицата на 
мера и шифрата од Кодексот на шифрите; 

18) во рубриката 18 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од осум цели и две децимални места, во кое 
се запишува количината на стоките во соодветната 
единица на мера. ВЅ првите осум места се запишува 
целиот број. а во другите две места, одвоени со ис-
прекината линија се запишува децималниот број. 
Ако количината БО единица на мера е цел број, во 
другите две места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на договорената цена врз пресметковна тежина, во 
рубриката Ј8 се запишува договорената пресмет-
ковна тежина на стоките. 

19) бо рубриката 19 (Тежина во килограми) се 
запишува бруто-тежината на стоките изразена во 
килограми. 

Податокот за бруто-тежината се запишува само 
ка ј првото наименување. 

20) во рубриката 20 (Број на колетите) се запи-
шува вкупниот број на колегите што се однесуваат 
^та едно наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во 
Рубриката 20 се запишува вкупниот број на камио-

ните, односно на вагоните што се однесуваат на ед-
но наименување. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден или во повеќе колети, односно 
ако пристигнале во еден камион или вагон, бродот 
на колегите, односно на камионите или вагоните се 
запишува само кај првото наименување; 

21) во рубриката 21 (Форма и ознака на коле-
в т е ) се запишуваат формата и ознаката на колетот 
(на пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, БО 
рубриката 21 се запишува регистарскиот број на 
камионот, односно бројот на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од пет ка -
миони, односно вагони, рубриката 21 не се попол-
нува, туку во посебната спецификација што се при-
лага кон царинската декларација се запишуваат 
регпстраските броеви на сите камиони, односно бро-
евите на сите вагони; 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден или повеќе колети, формата и 
ознаката на колетот се запишуваат во рубриката 21 
само ка ј првото наименување; 

22) во рубриката 22 (Вредност на стоките во ва-
лута), во шифреното поле со должина од девет це-
ли и две децимални места се запишува фактурната 
вредност на стоките искажана во волута. 

Во првите девет места се запишува целиот број, 
а во другите две места, одвоени со испрекината ли-
нија. се запишува децималниот број. 

5. Увозна царинска декларација за конечно цари-
нење на консмгвациоии стоки 

Член 12 
За конечно царинење на стоки продадени од 

консирнационен склад, на делови издадени од коп-
сигнационен склад бесплатно заради замена на ош-
тетени или неисправни делови во гарантниот рок, 
како и заради кусоци на стоки во консигнационен 
склад, се поднесува увозна царинска декларација 
на Образецот VI — Увозна царинска декларација 
за конечно царинење на консигнациони стоки. 

Ако по една декларација се п р и ч у в а а т повеќе 
видови стоки што се распоредуваат во повеќе од 
два тарифни става, кон декларацијата се полиедра 
потребниот број влошки на Образецот VI/1 — Увоз-
на царинска декларација за конечно царинење на 
консигнациони стоки, што се составен дел на дек-
ларацијата. 

Увозната царинска декларација за конечно ца-
ринење на консигнациони стоки ја поднесуваат др-
жателот на консигнациониот склад или од него ов-
ластеното лице, во пет примероци, од кои два при-
мерока задржува царинарницата, еден примерок до-
ставува до надлежната народна банка на републи-
ката, односно до народната банка на автономната 
покраина, а два примерока му предава на подноси-
телот на декларацијата. 

Член 13 
Увозната царинска декларација за конечно ца-

ринење на консигнациоии стоки се пополнува 
следниот начин: 

1) во рубриката 1 (fL пријавувам на царинарни-
цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата, односно на царинската испостава кај 
која се врши царинење на стоките, а во шифре ното 
поле со должина од пет места се запишува шифра-
та на царЈшарницата, односно на царинската испо-
става од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (број на декларацијата) во 
шпфреното поле со должина од шест места се за-
пишува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
кај царинарницата во контролникот на увозните 
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царински декларации за конечно царинење на кон-
сигнациони стоки. Таа рубрика ја потполнува ца-
ринарницата кај која се врши царинење на стоките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата) во три шифрени полиња со должина од 
по две места со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината на приемот на декларацијата (на 
пример: датумот 5 мај 1981 година ќе се запише: 05 
05 81). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај 
која се врши царинење на стоките; 

4) во рубриката 4 под а) — (Сакам да се приме-
ни) се запишуваат прописите или основот за оства-
рување на посебни права во постапката на царине-
њето, а во рубриката 4 под б) — (Прилагам) се за-
пишуваат називите на исправите што се поднесу-
ваат кон декларацијата (на пример: Уверение за по-
теклото, Уверение за квалитетот); 

5) во рубриката 5 (Држател на консигнационен 
склад) се запишуваат називот и седиштето на ор-
ганизацијата на здружен труд — застапник на ст-
ранската фирма, на која царинарницата и одобри-
ла отворање на консигнационен склад за сместува-
ње на стоки, а во шифреното поле со должина од 
седум места се запишува матичниот број на држа-
телот на консигнациониот склад; 

6) во рубриката 6 (Подносител на декларација-
та) се запишува називот, односно името и презимето 
и адресата на лицето што ја поднесло декларација-
та, а во шифреното поле со должина од седум места 
се запишува матичниот број на подносителот на 
декларацијата. Во таа рубрика се запишуваат и гр-
мете и презимето на одговорниот работник кај под-
носителот 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 чие подрачје се 
наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во 
шифреното поле со должина од три места се запи-
шува шифрата на надлежната народна банка од 
Кодексот на шифрите. 

Ако конечно се царинат стоките што се издаде-
ни од консигнационен склад без наплата на против-
вредност рубриката 7 не се пополнува; 

8) во рубриката 8 (Паритет) се запишуваат ус-
ловите за испорака на стоките, со назначување на 
местото или границите (на пример: Франко Лондон, 
франко австриско-чехословачката граница). 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубриката 8 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која се доставени стоките (напри-
мер: франко југословенско-италијанска граница); 

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност на стоките 
во валута за раздолжување) се пополнува само 
шифреното поле со должина од десет цели и две 
децимални места, и во кое се запишува вкупната 
вредност на стоките изразена во валута што се при-
јавува со увозната царинска декларација за конеч-
но царинење на консигнациони стоки заради раз-
должување на евиденцијата на консигнациониот 
склад. Во првите 10 места се запишува целиот број, 
а во другите две места, одвоени со испрекината ли-
нија, се запишува децималниот број; 

10) во рубриката 10 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вид и 
домашната, односно странската припадност на пре-
возното средство со кое стоките ја преминала ца-
ринската линија, а во шифреното поле со должина 
од две места се запишува соодветната шифра од 
Кодексот на шифрите; 

11) во рубриката 11 (Земја од која се увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата во која се 
наоѓа седиштето на странската фирма што држати 

лот на консигнациониот склад ја застапува, а во 
шифреното поле со должина од три места се запи-
шува шифрата на односната земја од Кодексот на 
на шифрите; 

12) во рубриката 12 (Земја на плаќањето) се за-
пишува називот на земјата со која се врши прес-
метка на плаќањето, односно на која ќе и се извр-
ши плаќањето на стоките, а во шифреното поле со 
должина од три места се запишува шифрата на од-
носната земја од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат стоки без плаќања на против-
вредност, таа рубрика не се пополнува, 

13) во рубриката 13 (Вид на валутата) се запи-
шува ознаката на видот на валутата по која се вр-
ши пресметка со странската фирма (на пример: 
USA $, CAN $, Sfr., Bug. Of, DDR 0$) а во шифреио-
то поле со должина од три места се запишува шиф-
рата на односната 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 шифреното поле со должина од три мес-
та се запишува шифрата на односната земја од Ко-
дексот на шифрите. 

Ако наплатата на царината и други увозни да-
вачки зависи од потеклото на стоките, се запишу-
ваат називот и шифрата на земјата во која се про-
изведени стоките, а според прописите донесени врз 
основа на член 255 став 4 од Царинскиот закон; 

15) во рубриката 15 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифреното поле со должина од 
две места, во кое се запишува вкупниот број наи-
менувања пријавени според царинската деклара-
ција. 

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

16) во рубриката 16 (Вкупна количина) се по-
полнува само шифреното поле со должина од де-
сет цели и две децимални места, во кое се запишу-
ва збирот на количините од рубриката 26 без оглед 
на видот на единицата на мера. Во првите десет 
места се запишува целиот број а во др.угите две 
места, одвоени со испрекината линија, се запишува 
децималниот број; 

17) во рубриката 17 (Консигнационен склад) се 
запишува називот на странската фирма што др-
жателот на консигнационен склад је застапува и 
која е означена во решението на царинарницата 
за отворање на консигнационршт склад, а во ши-
френото поле со должина од пет места, се запишува 
шифрата на странската фирма (консигнационен 
склад) од решението; 

18) во рубриката 18 (Датум на настанувањето на 
обврската за плаќање царина) се пополнува само 
шифренато поле со должина од шест места, во кое 
со цифри се запишуваат денот, месецот и годината 
кога купувачот ги презел стоките од консигнацио-
ниот 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 
шифреното поле со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината на поднесувањето на деклара-
цијата; 

19) во рубриката 19 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое со шифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога е примена декларацијата во 
Смисла на .член 257 од Царинскиот закон; 
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20) во рубриката 20 (Давачка за царинско еви-
дентирање) се пополнува само шифреното поле со 
должина од едно место, во кое се запишува стап-
ката на давачката за царинско евидентирање за 
Стоките што подлежат на плаќање на таа давачка; 

21) во рубриката 21 (Давачка за израмнување 
•аћ даночното оптоварување) се пополнува на начи-, 
дот предвиден за пополнување на рубриката 20; 

22) во рубриката 22 (Такса во пари според те-
жината) се пополнува само шифреното поле со 
должина од едно место, во кое се запишува „1" за 
стоките што подлежат на плаќање на таксата од 

-тарифниот број 19 од Законот за Тарифата на со-
јузните ^административни такси. 

По една царинска декларација не можат исто-
времено да се пријават стоки што подлежат на пла-
ќање на таксата од тарифниот број 19 од Законот 
за Тарифата на сојузните административни такси 
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 
ш плаќање царина и други увозни давачки од 
Кодексот на шифрите, а во шмфреното поле со 
должина од едно место се запишува соодветната, 
шифра од Кодексот на шифрите. 

; По една царинска декларација можат да се при-
бават само стоки за кои царината и други увозни 
давачки се плаќаат на еден од начините предви-
ден^ со Кодексот на шифрите; 

.24) во рубриката 24 (Реден број на наименува-
ното), во која се означува редоследот на наимену-
вањата на стоките во царинската декларација, во 
тЦифреното поле со должина од две места се за-
пишува, редниот број на наименувањето под кој 
стоките се пријавени во декларацијата; 

25) во рубриката 25 (Единица на мера) се за-
пишува кратенка за соодветната единица на мера 
Која во Одлуката е пропишана за односните стоки, 
а во шифреното поле со должина од две места се 
запишува соодветната шифра од Кодексот на ши-
фрите. 

Ако за стоките што конечно се оцаринети со 
Одлуката не е пропишана' единица иа мера, во 
рубриката 25 се запишува единицата на мера и ши-
фрата од Кодексот на ширите што е означена БО 
рубриката 17 од декларацијата за сместување на 
стоките на конспирација; 

26) во рубриката 26 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од осум цели и две децимални места, во кое 
се запишува количината на стоките во соодветната 
единица на мера. Во првите осум места се запишува 
целиот број, а во другите две места, одвоени со 
испрекината линија, се запишува децималниот број. 

Ако количината на стоките во единица на мера 
е цел број, во другите две места се запишуваат 
нули; 

27) во рубриката 27 (Нето-тежина во килогра-
ми) се пополнува само шифреното поле со должи-
на од девет цели и две децимални места, во кое се 
запишува нето-тежината на стоките изразена во 
килограми. Во првите девет места се запишува це-
лиот број, а во другите две места, одвоени со ис-
прекината линија, се запишува децималниот број. 

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во дру-
гите две места се запишуваат нули; 

28) во рубриката 28 (Царинска основица) се по-
полнува само шифреното поле со должина од 10 
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-
а т а ознака од Царинската тарифа и трговскиот 
вообичаен назив на стоките, а во шифреното поле 
со должина од девет места се запишува соодветната 
шифра на тарифниот став од Списокот, 

Во рубриката 29 може да се запише само една 
тарифна ознака. 

Трговскиот вообичаен 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 стоки; 

30) во рубриката 30 (Основ за намалување — 
зголемување на царинската стапка) се пополнува 
само шифреното поле со должина од едно место, 
во кое се запишува шифрата за сордвениот основ" 
за намалување, односно зголемување на царинска-
та стапка од Кодексот на шифрите; 

31) во рубриката 31 (Царинска стапка) се попол-
нува само шифреното поле со должина од две цели 
и две децимални места, во кое се запишува царин-
ската стапка што важи на денот ца настанувањето 
на обврската за плаќање царина (член 19 став 1 
точка 3 од Царинскиот закон). 

Ако царинската стапка е цел број, во делот на 
шифреното поле за децимални места, одвоени со 
испрекината линија, се запишуваат нули. 

Ако царинската стапка е „Сл", шифреното поле 
не се пополнува; 

32) во рубриката 32 (Износот на посебните да-
вачки за земјоделски и прехранбени производи во 
динари) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од осум места, во кое се запишува пресмета-
ниот износ на посебната увозна девачка за земјодел-
ски и прехранбени производи, кој се добива со мно-
жење 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 шифреното поле со должи-
на од две цели и едно децимално место не се по-
полнува, освен ако со посебен цропис не е опреде-
лено иоинакзг; 

34) во рубриката 34 (Режим на увозот) се запи-
шува кратенка за определената форма на увозот 
од Одлуката (на пример: ЛБ, ДК), а во шифрено-
то поле со должина од две места се запишува соод-
ветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат стоки што служат за заштита 
на работа, во согласност со точка 7- од Одлукава, 
во рубриката 47 се запишува кратенка за соодвет-
ната форма на увозот, што за тие стоки е пропи-
шан во Одлуката, а во рубриката .Забелешка" се 
вкусува забелешката: „Увоз во согласност со точка 
7 од Одлуката". 

Ако од консигнационен склад се продаваат де-
лови за основни средства, наменети за текушто~ и 
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 пропишан во Одлуката, а во рубри-
ката „Забелешка" се внесува забелешката: „Увоз 
во согласност со точка 8 од Одлуката". 

Ако се увезуваат лабораториски' хемикалии и 
реагенси во пакувања до 2,5 kg нето-тежина, „во 
согласност со точка 9 од Одлуката, во рубриката 47 
се запишува кратенка за соодветната форма на уво-
зот што за тие стоки е пропишан во Одлуката, а 
во рубриката „Забелешка" се внесува забелешката: 
„Увоз во согласност со точка 9 од Одлуката"; 

35) во рубриката 35 (Вредност на стоките во ва-
лута — За раздолжување) се пополнува само ши-
френото поле со должина од девет цели и две де-
цимални места, во кое се запишува фактурната 
вредност на стоките од шифреното поле на рубри-
ката 22 од увозната царинска декларација за смес^ 
ту вање на стоките на консигнација, односно вред-1 

носта на стоките од спецификацијата за зголему-
вањето намалувањето на вредноста^ на консигна-
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ционите стоки. Ако вредноста на стоките е цел број, 
во другите две места се запишуваат нули; 

36) во рубриката 36 (Вредност на стоките во ва-
лута-продажна) се пополнува само шифреното поле 
со должина од девет цели и два децимални мес-
та, во кое се запишува вредноста на стоките изра-
зена во валута по која се продадени стоките. Ако 
вредноста на стоките е цел број, во другите две 
места се запишуваат нули; 

37) во рубриката 37 (Вредност на стоките во 
динари франко југограница) се пополнува само ши-
френото поле со должина од 10 места во кое се 
запишува вредноста на стоките во динари која се 
добива со пресметување на износот во валутата што 
е запишана во рубриката' 36 — во вредност франко 
— југословенска граница во динари, според курсот 
од Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за 
пресметување на царината и другите давачки за 
пресметување на даночните олеснеиија при изво-
зот и за искажување на правото на увоз и плаќа-
ње, како и за потребите на статистиката, зголеме-
ни за износот на трошоците што се засметуваат во 
царинската основица; 

38) во рубриката 38 (Корисник, назив и место) 
се запишуваат називот и седиштето на органи-
зацијата на здружен труд, односно друга организа-
ција за чија сметка се врши увоз на стоките, а во 
шифреното поле со должина од седум места, се за-
пишува матичниот број на односната организација. 

Ако стоките се увезуваат за потребите на во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на органите и организации-
те на федерацијата, на материјалните резерви во 
федерацијата, на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини или 
за други потреби на федерацијата, а во рубриката 
39 (Извор на средствата) е означена шифрата* 65 
(девизи за потребите на федерацијата според член 
72 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство), во шифреното поле со дол-
жина од седум места се запишува бројот: „6000002". 

За стоките чија вкупна вредност не го преми-
нува износот од 2000 динари по еден корисник се 
пополнува само шифреното поле, во кое во првото 
место се запишува шифрата на републиката, од-
носно на автономната покраина на чија територија 
се наоѓа седиштето на корисникот од Кодексот на 
шифрите, а во другите шест места се запишуваат 
нули. 

Ако корисникот на стоките е странско дипло-
матско, конзуларно, трговско и друго претставништ-
во или странско физичко лице, во штипеното поле 
на рубриката 38 се запишува бројот: „0200000"; 

39) во рубриката 39 (Извор на средствата) се 
пополнува само шифреното поле со должина од две 
места, во кое се запишува соодветната шифра на 
изворот на средствата од Кодексот на шифрите кој 
е составен дел - на Упатството за обрасците за 
пријавување на договори за надворешнотрговскиот 
промет и за начинот на пополнувањето на тие об-
расци; 

40) во рубриката 40 во шифреното поле, со 
должина од три места, се запишува редниот број 
под кој во Сојузната управа за царини е евиденти-
рано решението за намалување на царинските стап-
ки, односног за увозот без плаќање царина (царин-
ски контингенти). Таа рубрика ја пополнува цари-
нарницата. 

41) во рубриката 41 (Намена на увозот; се по-
полнува само шифреното поле со должина од две 
места, во, кое се запишува шифрата на намената на 
увозот од Кодексот на шифрите; 

42) во рубриката 42 (Стопанска дејност) во шиф-
реното поле со должина од шест места се запишува 

од Кодексот на шифрите шифрата на стопанската 
дејност, односно на гранката во која спаѓа основ-
ната 'дејност на корисникот; 

43) во рубриката 43 шифреното поле со должи-
на од четири места не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис не е определено поинаку. 

6. Декларација за царинската вредност на увезе-
ните стоки 

Член 14 
Организациите на здружен труд и другите орга-

низации од член 3 на овој правилник, што поднесу-
ваат Увозна царинска декларација на Образецот I, 
освен во случај во кој е договорена испорака на 
стоките франко југословенска граница, поднесуваат 
за секое наименување на стоките пријавени по так-
вата декларација и декларација за царинската 
вредност на увезените стоки на Образецот VII — 
Декларација за царинската вредност на увезените 
стоки. 

Декларацијата од став 1 на овој член се под-
несува во два примерока, од кои еден примерок за-
држува царинарницата, а еден примерок му пре-
дава на подносителот на декларацијата. 

Член 15 
Декларацијата за царинската вредност на уве-

зените стоки се пополнува на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава! 

се запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава кај која се врши царинење 
на стоките; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) се 
запишува бројот под кој увозната царинска декла-
рација кон која е поднесена декларација за ца-
ринската вредност на увезените стоки е регистрира-
на кај царинарницата во контролникот на увозните* 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата кај која се врши царинење на сто-
ките; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата) со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога е примена декларацијата. Таа рубри-
ка ја пополнува царинарницата кој која се врши 
царинење на стоките; 

4) во рубриката 4 (Реден број на наименување-
то од декларацијата) се запишува редниот број на 
наименувањето под кој стоките се пријавени во 
увозната царинска декларација; 

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се за-
пишуваат називот и адресата на лицето што, спо-
ред член 24 од Царинскиот закон, е царински об-
врзник; 

6) во рубриката 6 (Тарифен број на Царинската-
тарифа) се запишува тарифниот број, со соодвет-
ните ставови и точки 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 
запишуваат условите за испорака на стоките, со 
назначување на местото или границата (на пример: 
франко Лондон, франко азстриско-чехословачка 
граница); 

Во заокружениот простор помеѓу рубриките 8 
и 9, од фактурата се запишува вкупната вредност 
на стоките во валута, без намалување; 

9) во рубриката 9 (Бруто-вредкост на стоките) 
по текстуалниот дел се запишува курсот од Одлу-
ката за утврдување на курсевите на странските ва-
лути за определување на основицата за пресмету-
вање на основицата за пресметување на царината, и 
другите увозни давачки, за пресметување на даноч-
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пите олесненија при извозот и за искажување на 
правото на увоз и плаќање, како и за потребите на 
статистиката, кој е во сила на денот на настанува-
њето на обврската — за плаќање на царината. Во 
останатиот дел на таа рубрика се запишува вкуп-
ната вредност на стоките од фактурата пресметана 
во динари, без намалување; 

ДО) во рубриката 10 (Вообичаен паричен рабат) 
се запишува износот на вообичаениот паричен ра-
бат пресметан во динари што е даден при купува-
њето на односните стоки, а кој е договорен помеѓу 
странската фирма на продавачот и царинскиот об-
врзник; 

11) во рубриката 11 (Каса-сконто) се запушува 
износот на каса-сконтото пресметан во динари што 
е даден при купувањето на односните стоки, а што 
е договорен помеѓу странската фирма на продава-
чот и царинскиот обврзник; 

12) во рубриката 12 (Трошоци за монтажа) се 
запишува износот посебно искажан во фактурата, 
а засметан на купувачот на име трошоци за мон-
тирање што странскиот продавач на стоките ги из-
ведува во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. Трошоците за монтажа се запишуваат 
во таа рубрика пресметани во динари; 

13) во рубриката 13 (Трошоци за техничка до-
кументација) се запишува вредноста на техничката 
документација што ги придружува машините, апа-
ратите, уредите и др., а која посебно е искажана во 
фактурата, пресметана во динари; 

14) во рурбиката 14 (Камата на кредитот) се 
запишува износот на каматата на кредитот, ако 
каматата е искажана во фактурата, пресметана во 
динари; 

15) Во рубриката 15 (Друго) се запишува вкуп-
ниот износ на другите трошоци во врска со купува-
њето и доставувањето на стоките, што не се- засмету-
ваат во .царинската основица, пресметан во динари; 

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 (Кето-вредност на стоките) 
се запишува износот што претставува разлика по-
меѓу бруто вредноста на стоките (рубрика 9) и 
вкупниот износ што ке се засметува во царинската 
основица (ру бр ика 16);-

18) во рубриката 18 (Трошоци на превозот) се 
Запишуваат трошоците на превозот во смисла на 
одредбите на тон. 7 до 13 од Наредбата за начинот 
на утврдувањето на царинската основица (во на-
тамошниот текст: Наредбата), пресметани во Ди-
нари; 

19) во рубриката 19 (Трошоци на осигурување-
то) се запишуваат трошоците на осигурувањето во 
смисла на точка Ј4 од Наредбата, пресметани во 
динари; 

20) во рубриката 20 (Посредничка провизија) се 
запишува посредничка та провизија во смисла на 
точка 15 од Наредбата, пресметана во динари; 

21) во рубриката 21 (Трошоци настанати со при-
бавување на документација за купување на стоки-
те, вклучувајќи ги и конзуларните такси) се запи-
шуваат трошоците во смисла на точка 16 од На-
редбата, пресметани во динари; 

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, пресметани во 
динари; 

23) во рубриката 23 (Трошоци за вообичаена'ам-
балажа) се запишуваат трошоците за вообичаена 
амбалажа во смисла на точ. 18 и 19 од Наредбата, 
пресметани во динари; 

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, прес-
метани во. динари; 

25) во рубриката 25 (Други трошоци во врска со 
доставувањето на стоките) се запишуваат трошо-
ците за складирање, препакување. сортирање, су-
шење, мерење, и слични трошоци во врска со дос-
тавувањето на стоките, настанати надвор од царин-
ското подрачје на Југославија (точка 20 од Наред-
бата). вредноста на правото на употребата на па-
тент и модел и вредност на стоките што се користат 
како средство за репродукција (тон. 21 до 24 од На-
редбата), пресметани'во динари; 

26) во рубриката 26 (Вкупни трошоци што се 
засметуваат во царинската основица) се запишува 
збирот на износите од рубриките 18 до 25 на оваа 
декларација; 

27) во рубриката 27 (Царинска оси евица) се за-
пишува вредноста на стоките што претставува ца-
ринска основица, а што ја сочинува збирот на из-
носите од рубриките 17 до 26 на оваа декларација. 

7. Извозна царинска декларација 

Член 16 
За стоките што се извезуваат, се поднесува из-

возна царинска декларација на Образецот VIII — 
Извозна царинска декларација, ако со Царинскиот 
закон или со пропис донесен врз основа на тој закон 
не е определено поинаку. 

По една декларација од став 1 на овој член мо-
же да се пријави еден вид на стоки што се распоре-
дуваат во еден тарифен став на Царинската тарифа. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувал само еден производител, покрај 
внесувањето на податоци во УЅ-200 податоци се вне-
суваат и во УЅ-201. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувале повеќе од еден производител, 
кон извозната царинска декларација се поднесува 
потребниот број влошки на Образецот VIII /1 — 
Извозна царинска декларација, што е составен дел 
на декларацијата. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувале повеќе производители, подато-
ците за производителите се внесуваат во наредните 
броеви на наименувањето во УЅ-202. 

Декларацијата се поднесува во шест примероци, 
од кои два примерока задржува царинарницата, 
еден примерок -доставува до надлегкната народна 
банка на републиката, односно до народната банка 
на автономната покраина, а три примероци му пре-
дава на подносителот на декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 6 од овој 
член, ако царинењето на стоките се врши во испрат-

е в т е царинарница, што не е истовремено и излезна 
царинарница, еден примерок од декларацијата ги 
придружува стоките до излезната царинарница, ко-
ја го заверува и и го враќа на исправата царинар-
ница како потврда дека стоките се извезени од Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
а на подносителот на декларацијата му се преда-
ваат два примерока од 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, подносителот на декла-
рацијата може до царинарницата да поднесе декла-
рација во број на примероци поголем од пропиша-
ниот. 

Член 17 
Извозната царинска декларација (Образец VIII) 

ја поднесуваат: 
1) организацијата на здружен труд, односно 

друга организација што ги извезува стоките; 
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2) организацијата на здружен труд, односно 
друга организација што има писмено овластување 
или дислозиција од царинскиот обврзник за подне-
сување на царинска декларација; • . 

3) организацијата на здружен труд што е регис-
трирана за работи на снабдување на превозни сред-
ства во меѓународниот сообраќај за царинење на 
домашни стоки, што во смисла на посебни прописи 
се продадени заради снабдување на превозни сред-
ства што сообраќаат со странство; 

4) организацијата на здружен труд, односно 
друга организација што извезува домашни стоки во 
кои е вграден привремено увезен странски матери-
јал. ? 

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 надворешнотрговскиот промет, 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 цари-
нарницата. односно на царинската испостава кај ко-
ја се врши царинење на стоките, а во шифреното 
поле со должина од пет места се запишува шифра-
та на царинарницата, односно на царинската испо-
става од Кодексот на шифрите; . ' 

2) во рубриката 2 (Број на,декларацијата), во 
шифреното поле со должина од шест места, се запи-
шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
кај царинарницата во контролникот на извозните 
царински декларации. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата кај која се врши царинење на сто-
ките; : -

3) во рубриката 3 (Датум"на приемот на деклара-
цијата) во три шифрени полиња со должина од две 
места со цифри се запишуваат, денот, месецот и го-
дината кога е примена декларацијата (на ПРИМОРА 
датумот'8 јули 1980 година се запишува: 08 07 80). 
Таа 'рубрика ја пополнува царинарницата, односно 
царинската испостава кај која се врши царинење 
на стоките; 

4) во рубриката 4 (Припаѓам) се,запишуваат на-
зивите на исправите што се поднесуваат кон декла-
рацијата; 

5) во рубриката 5 (Нарински 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 ншфреното поле со должина од седум 
места се запишува матичниот број на царинскиот 
обврзник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, ако царински обврзник е организација на 
здружен труд или друга организација што ги испра-
ќа стоките во странство; а која според посебни про-
писи не е должна да се регистрира во вршење' на 
надворешнотрговскиот промет, во шифреното поле 
на рубриката 5 се запишува матичниот број на таа 
организација, а во рубриката „Забелешка" се вне-
сува забелешката: „Царинскиот обврзник според 

посебни прописи не е должен да се регистрира"; 
6) во рубриката 6 (Подносител на декларација-

та) со запишуваат називот и адресата на лицето 
што ја поднесло декларацијата, а во шифреното 
поле со должина од седум места се запишува ма-
тичниот број на подносителот. на декларацијата;. 

7) во рубриката 7 (Фирма на' купувачот и земја 
на наплатата) се запишуваат називот и адресата на 
купувачот .и називот на земјата во која се наоѓа 
странската фирма, односно името и презимето на 
лицето што ги купило стоките од извозникот, однос-
но на лицето тито ги прима стоките во странство — " 
ако стоките се праќаат без плаќање на противвред-

ност, а во шифреиото поле со должина од три места 
се запишува шифрата на односната земја од Кодек-
сот на шифрите; 

8) во рубриката 8 (Земја „на намената) се запи-
шуваа називот на земјата во која се извезуваат 
стоките, а во шифреното поле со должина од три 
места се запишува шифрата на односната земја од 
Кодексот на шифрите; 

9) во рубриката 9 (Паритет) се запишуваат ус-
ловите за испорака на стоките со назначување па 
местото или границата (на пример* франко австрис-
ко-чехословачка граница).. 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубриката 9 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која се испраќаат стоките (на при-
мер: франко ју гословенско-ита ли јанока граница). 

^ Ако се царинат стоки за кои се договорени по-
веќе различни услови за испорака, во рубриката, 9 
се запишуваат сите договорени услови (на пример: 
франко Риека, ФОБ Лондон); 

10) во рубриката 10 (Вид на извозот) се запишу-
ва соодветниот вид на извозот од Кодексот на шиф^ 
рите, а во шифреното поле со должина од две мес-
та се запишува соодветната шифра од Кодексот 
на шифрите; • ' 

11) во рубриката 11 (Надлежна народна банка) 
се запишува седиштето на надлежната народна 
банка на републиката, односно на народната банка 
на автономната покраина рт чие подрачје се наоѓа 
седиштето на царинскиот обврзник, а во шифрено-
то поле со должина од три места се запишува шиф-
рата на надлежната. народна банка од Кодексот на 
шифрите.. 

Ако се̂  изврзуваат 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 кон е под-
несена пријава за склучен договор за извоз до Воз-
ниот сервис, во рубриката 11 се запишува седиште-
то на Воениот сервис, а во шифреното поле со дол-
жина од три места се запишува шифрата на Вое-
ниот сервис од Кодексот на шифрите; 

12) во рубриката 12 (Режим на извозот) се за-
пишува кратенка за определената Форма на изво-
зот од Одлуката (на пример: ЛБ, Д); 

13) во рубриката 33 (Вид и националност на 
превозното средство) се запишуваат соодветниот вид 
и домашната, односно странската национална при-
падност на превозното средство со кое стоките ја 
применуваат царинската линија, а во шифреното 
поле со должина од два места се запишува соодвет-
ната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот учествува комбинирано-поеззз-
ио средство (на пример: влечниот дел е домашен, а 
потполната е странска), се запишува националната 
припадност на вл^чниот дол на возилото; ' „ 

14) во рубриката 14 (Стоките и се упатуваат на 
царинарницата) се 'запишува називот'на1 царинар-
ницата ираку која стоките непосредно се извезуваат 
во странство, односно во слободна царинска зена. 
а во шифреното поле со -должина од пет места се . 
запишува шифрата на царинарницата, односно на 
царинската испостава од Кодексот на шифрите. Таа 
рубрика се пополнува само кога стоките се царинат 
кај испратната царинарницата што не е истовреме-
но и излезна: 

15) во рубрика 15 (Број на обележјето) се запи-
шуваат бројот и видот на царинското обележје што 
е ставено па стоките! 

Ако на стоките е стапена.' царинска пломба, во 
рубриката 15 се запишува и боотот на клештата со 
кои царинската пломба "е жигосаг?". Таа рубрика 
ја пополнува царинарницата кај која .се врши цари-
нење на стоките; ' , . 
• 16) во рубриката • 16 (број и ' о г че на ко летите 
се запишуваат вкупниот број ца колегите, како и 
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опис и ознака на колетите, што се однесуваат на 
едно наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 16 се запишува вкупниот број ками-
они, односно вагони и нивните ознаки.^ 

Ако стоките се испраќаат во повеќе од пет ка-
миони, односно вагони, рубриката 16 не се попол-
нува туку во посебна спецификација, што се при-
лага кон царинската декларација, се запишуваат 
регистарските броеви на сите камиони, односно 
броевите на сите вагони. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден колет, бројот, формата и ознака-
та на колетот се запишуваат во рубриката 16 само 
при првото наименување; 

17) во рубриката 17 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифреното поле со должина од шест 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
што го водат организациите на здружен труд спо-
ред Наредбата за водење евиденција за склучените 
девизни и кредитни работи со странство, а под кој 
таа пријава е регистрирана кај надлежната народ-
на банка. 

Во рубриката 17 не се запишуваат други броеви, 
подброеви, букви или ознаки, освен основниот број 
на пријавата за склучениот договор; 

18) во рубриката 18 (Датум на заклучокот) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината на склучувањето на договорот 
за извоз, а под тоа поле се запишува датумот кога 
е извршена заверка на прифаќањето на пријавата 
во надлежната народна банка; 

19) во рубриката 19 (Датум на царинењето) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое со цифри се запишува денот, 
месецот, и годината когаје извршен царински прег-
лед на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинар-
ницата кај која се врши царинење на стоките. 

20) во рубриката 20 (Тарифен број и наимену-
вање на стоките според Царинската тарифа и тр-
говски вообичаен назив на стоките) се запишуваат 
тарифниот став без царинската стапка (тарифна 
ознака и наименување според Цариската 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 20. покрај 
податоците 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 шифреното поле са должина од девет места 
се запишува соодветната шифра на тарифниот став 
од Списокот. 

Во рубриката 20 може да се запише салто едно 
наименување, со соодветна пшфра 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. 

ѓПо исклучок од одредбите на ст. 1 до 5 од оваа 
точка, рубриката 20 се пополнува на следниот 
Начин: 

—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 шифреното поле се запишува бројот 
„22 50 00018"; 

— ако се царинат домашни стоки, освен гориво 
и мазиво, што се продадени заради снабдување на 
п р е г о р и сродства во меѓународниот сооб, на 
Место наименувањето од Царинската тарифа се за-

пишува: „Снабдување на превозни средства во 
меѓународниот сообраќај" а во шифреното поле се 
запишува бројот: „21 50 00001". 

За стоките од став 6 на оваа точка подносителот 
на декларацијата кон декларацијата поднесува спе-
цификација на стоките што се царинат; 

21) во рубриката 21 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифреното поле со должина од 
три места во кое се запишува вкупниот број на на-
именувањата од рубриката 25-УЅ201 и рубриката 
36-УЅ202; 

22) во рубриката 22 (Такса во пари според те-
жината) — се запишува износот на таксата од та-
рифниот број 19 од Законот за Тарифата на сојуз-
ните административни такси, пресметан врз вкуп-
ната тежина на стоките од рубриката 28 што се 
пријавени според односната декларација. Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата ка ј која се 
врши царинење на стоките: 

23) во рубриката 23 шифреното поле со дол-
жина од три места не се пополнува, освен ако со по-
себен пропис е определено поинаку; 

24) во рубриката 24 шифреното поле со должи-
на од пет места не се пополнува, освен ако со посе-
бен пропис е определено поинаку; 

25) во рубриката 25 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од три места, во кое се запишува редниот број 
на наименувањето под кој стоките се пријавени во 
декларацијата. 

Ако се царинат стоки што се произведени од 
повеќе производители, под редниот број 1 на наиме-
нувањето, во соодветните рубрики се запишуваат 
податоци за целокупната количина и вредност на 
стоките, додека под другите редни броеви ка на-
именувањето, во соодветните рубрики се запишуваат 
податоци пропорционално со учеството на одделни 
производители; 

26) Во рубриката 26 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на ме—та која 
ЕО Одлуката е пропишана за односните стоки, а во 
шифреното поле со должина од две места, се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако за стоките што се извезуваат со Одлуката 
не е пропишана единствена мера, во рубриката 26 
се запишуваат Кратенка на единицата на мера и 
шифрата од Кодексот на шифрите. 

Ако стоките за кои се Одлуката не е пропиша-
на единица на мера сукцесивно се извезуваат, за кои 
е договорена единица на мера гарнитура — комплет 
(67). шифреното поле на рубриката 26 не се попол-
нува до царинењето на последната пратка, туку под 
тоа поле се запишува: ..дел на гарнитура комплет". 
ПРИ царинењето на последната пратка со која сто-
ките се комплетираат, во шифреното поле со дол-
жина од дре места се запишува соодветните шифра 
од Кодексот на шифрите. 

/*ко се царинат истовидни соки што се произве-
дени од повеќе производители, а истите се неделиви 
по количина, во рубриката 26 се запишуваат пода-
тоци за единицата на мера. додека при другите 
наименувана РО рубриката 37 (Единица на мера) се 
запишува .-99"; 

27) во рубриката 27 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифпеното поле со должи-
на од девет нели и две децимални места, во кое се 
запишува количината на стоките во соодветната 
единица на мера. Во првите девет места се запишу-
ва целиот број, а во другите две места, одвоени со 
испрекината линија, се запишува децималниот бро-*. 
Ако количината на стоките е цел број, во другите 
две .места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на цената врз пресметковната тежина, во рубриката 
27 се запишува договорената пресметковна тежина 
на стоките. 

Ако стоките за .кои со Одлуката не е пропиша-
на единица на мера сукцесивно се извезуваа,т а за 
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кои е договорена единица на мера гарнитура -
-комплет (шифра 67), шифреното поле на рубриката 
27 не се пополнува до царинењето на последната 
пратка, туку под тоа поле се запишува: „дел на гар-
нитура — комплет". При царинењето на последната 
пратка со која стоките се комплетираат, во шифре-
ното поле со должина од девет цели и две децимал-
ни места се запишува вкупниот број на гарнитура — 
комплет; 

28) во рубриката 28 (Бруто-тежина на стоките 
во килограми) се запишува бруто-тежината на сто-
ките изразена во килограми; 

29) во рубриката 29 (Нето-тежина на стоките во 
киолограми) се пополнува само шифреното поле со 
должина од девет цели и две децимални места, во 
кое се запишува нето-тежината на стоките изразена 
во килограми. Во првите девет места се запишува 
целиот број, а во другите две места, одвоени со ис-
прекината линија, се запишува децималниот број. 
Ако нето-тежината на стоките е цел број, во дру-
гите две места се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е договорена бруто за 
нето, во рубриките 28 и 29 се запишува ист податок; 

30) во рубриката 30 (Валута на наплата) се запи-
шува ознаката на валутата во која е договорена на-

плата на стоките (на пример: USA CAN $, Sfr. 
Bug. 0$, DDK 0$), а во шифреното поле со должи-
на од три места, се запишува шифрата на валутата 
од Кодексот на шифрите; 

31) во рубриката 31 (Фактурна вредност на сто-
ките — во валута) се пополнува само шифреното 
поле со должина од единаесет цели и две децимални 
места, во кои се запишува вредноста на стоките од 
фактурата, изразена во валута. 

Во првите единаесет места се запишува целиот 
број, а во другите две места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако вред-
носта на стоките е цел број, во другите две места 
се запишуваат нули. 

Во рубриката 31 се запишува вредноста на сто-
ките без намалување за договорените разлики на-
водени во рубриките 15 и 16 од пријавата за склуче-
ниот договор за извоз. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувале повеќе од еден произодител, во 
шифреното поле на рубриката 31 се запишува вред-
носта на стоките од фактурата изразена во валута, 
која претставува збир на одделните вредности од 
рубриката 41; 

32) во рубриката (Фактурна вредност на стоките 
во динари) се пополнува само шифреното 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 31 — во динари, 
според курсот од Одлуката за утврдување на кур-
севите на странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината и другите 
давачки, За пресметување на даночните олеснетата 
при извозот и за искажување на правото на увоз и 
плаќање, како и за потребите на статистиката. 

Ако во производството на стоките што се' изве-
зуваат учествувале повеќе од еден производител, во 
шифреното поле на рубриката 32 се запишува вред-
носта на стоките — во динари, која претставува 
збир на одделните вредности од рубриката 42; 

33) во рубриката 33 (Вредност на стоките франко 
југограница во динари) се пополнува само шифре-
ното поле со должина од 10 места, во кое се запи-
шува износот во динари што се добива со пресмету-
вање на износот во валута што е запишан во рубри-
ката 31 во динари, според курсот од Одлуката за 
утврдување на курсевите на странските валути за 
определување на основицата за пресметување на ца-
рината и другите давачки, за пресметување на да-
ночните олеененија при извозот и за искажување на 
правото на увоз 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 
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. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувале повеќе од е^ен производител, во 
шифреното поле на рубриката 3Z се запишува вред-
носта на стоките франко југограница во динари, 
која претставува збир на одделните вредности од 
рубриката 43: 

34) во рубриката 34 (Производител) се запишу-
ваат називот и седиштето на организацијата на 
здружен труд што ги произвела стоките, а во ши-
френото поле со должина од седум места се запи-
шува матичниот број на односната организација. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувале повеќе производители, рубри-
ката 34 не се пополнува; 

35) во рубриката 35 (Стопанска дејност) во ши-
френото поле со должина од шест места, се запи-
шува шифрата од Кодексот- на шифрите на стопан-
ската дејност, односно на гранката, во која спаѓа 
основната дејност на производителот. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувале повеќе производители, рубрика-
та 35 не се пополнува; 

36) во рубриката 36 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува шифреното поле со должина од 
три места само во случај кога во производството на 
стоките што се извезуваат учествувале повеќе од 
еден производител. Редниот број на наименувањето 
се означува со броевите од 002 до 999; 

37) ако стоките што се извезуваат се деливи по 
количина во рубриката 37 (Единица на мера) се 
запишува кратенка за единицата на мера што е 
запишана во рубриката 26. 

Ако се царинат истовидни стоки а истите се не-
деливи по количина, во рубриката 37 се запишува ,,99"; 

38) ако стоките што се извезуваат се деливи по 
количина, во рубриката 38 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од девет цели и две децимални места, во кое 
се запишува количината на стоките во соодветната 
единица на мера што ги произвел односниот произ-
водител. 

Во првите девет места се запишува целиот број, 
а во другите две места, одвоени со испрекината ли-
нија, се запишува децималниот број. Ако количина-
та на стоките е цел број, во другите две места се за-
пишуваат нули. 

Ако се царинат стоки што се неделиви по коли-
чина, рубриката 38 не се пополнува. 

39) во рубриката 39 (Нето-тежина на стоките во 
килограми) се пополнува само шифреното поле со 
должина од девет цели и две децимални места, во 
кое се запишува нето-тежината на стоките изразена 
во килограми што ги произвел односниот произво-
дител. Во првите девет места се запишува целиот 
број, а во другите две места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако нето-
-тежината на стоките е цел број во другите 
две места се запишуваат нули; 

40) рубриката 40 (Валута на наплата) се попол-
нува исто како и рубриката 30; 

41) во рубриката 41 (Фактурна вредност на сто-
ките — во валута) се пополнува само шифреното 
поле со должина од 11 цели и две децимални места, 
во кое се запишува пропорционалниот дел на вред-
носта на стоките од фактурата што се однесува на 
определениот производител, изразена во валута. 
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Y 
»' Во првите 11 места се запишува целиот број, а 
Во другите две места, одвоени со испрекината ли-
нија, се запишува децималниот број. Ако вреднос-
на на стоките е цел број, во другите две места се за-
пишуваат нули. 

•42) во рубриката 42 (Фактурна вредност на сто-
ките — во динари) се пополнува само шифреното 
поле со должина од 10 места во кое се запишува из-
носот во динари што се добива со пресметување на 
износот во валута, што е запишан во рубриката 41 
— во динари, според курсот од Одлуката за утврду-
вање на курсевите на странските валути за опреде-
лување на основицата за пресметување на царината 
и другите давачки, за пресметување на даночните 
олесненија при извозот и за искажување на правото 
на увоз и плаќање, како и за потребите на стати-
стиката; 

43) бо рубриката 43 (Вредност на стоките фран-
ко југословенска граница — во динари) сс попол-
нува само шифреното поле со должина од 10 места, 
во кое се запишува износот во динари што се до-
бива со пресметување на износот во валута што е 
запишан во рубриката 41 — во динари, според кур-
сот од Одлуката за утврдување на курсевите на 
странските валути за определувања на основицата 
за пресметување на царината и другите давачки, за 
пресметување на даночните олесненија при извозот 
и за искажување . на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката. 

Ако е договорено испорака на стоките да се 
врши во странство фактурната вредност се нама-
лува за трошоците на превозот, осигурувањето 
и 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; 

44) бо рубриката 44 (Производител) се запишу-
ваат називот и седиштето на организацијата за здру-
жен труд која учествувала во производството на 
стоките што се извезуваат, а во шифреното поле со 
должина од седум места се запишува матичниот број 
на односната организација; 

45) во рубриката 45 (Стопанска дејност) ео ши-
'френото поле со должина од шест места, се запи-
шува од Кодексот на шифрите шифрата на стопан-
ската дејност, односно на гранката, во која спаѓа 
основната дејност на производителот. 

Член 19 
За царинење на стоките што граѓаните непо-

средно ги извезуваат или праќаат во странство, се 
поднесува извозна царинска декларација на Обра-
зецот IX — Извозна царинска декларација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
извозната царинска декларација на Образецот IX се 
поднесува и за царинење на: стоките што се упа-
туваат во дипломатски и конзуларни претставни-
штва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство; стоките што се упатуваат 
на југословенските бродови надвор од територијал-
ните води на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија; стоките што се упатуваат на плат-
форми за испитување на морското дно надвор од 
територијалните води на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; стоките што се стран-
ска сопственост а што останале по изведување на 
работи и се враќаат во странство; горива!i и мази-
вата што се упатз^ваат во странство заради снабду-
вање на домашните бродови од резервоарите во 
Странство, како и рекламниот материјал и мострите 
inTQ, се испраќаат во странство, а чија вредност го 

надминува износот што се определува врз основа на 
член 256 од Царинскиот закон. 

Декларацијата се поднесува во два примерока, 
од кои едниот примерок го задржува царинарницата, 
а вториот примерок му го предава на подносителот 
на декларацијата. 

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 X —Извозна царинска декларација 
за извоз на стоки од облагородување и поправка, 
при враќање во странство на стоките што биле при-
времено увезени заради облагородување, односно 
поправка. 

По една декларација може да се пријави само 
еден вид стоки што се извезуваат од облагородува-
ње и поправка. 

Ако во облагородувањето или поправката на 
стоките учествувале повеќе од еден производител, 
односно ако во ©благородните стоки е вграден до-
машен материјал што се распоредува во повеќе од 
еден тарифен "став на Царинската тарифа, кон дек-, 
ларацијата се поднесува потребен број влошки на 
образецот Х / 1 — Извоз од облагородување и поп-
равка, што е составен дел на декларацијата. 

Декларацијата се поднесува^ во шест примеро-
ци од кои два примерока задржува царинарницата, 
еден примерок доставува до надлежната народна 
банка на републиката односно до народната банка 
на автономната покраина, а три примероци му пре-
дава на подносителот на деклрацијата. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, ако царинењето се врши во попратна царинар-
ница, што не е истовремено и излезна царинарница, 
еден примерок на декларацијата ги придружува' 
стоките до излезната царинарница, која го заверува 
и и го враќа на иепратната царинарница како пот-
врда дека стоките се извезени од Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, три примероци 
задржува царинарницата, а два примерока му пре-
дава на подносителот на декларацијата. 

Ако за остварување на определени права по ос-
нов 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 декла-
рацијата може до царинарницата да ја поднесе дек-
ларацијата во поголем број примероци од пропиша-
ниот. 

Член 21 
Извозната царинска декларација за извоз на 

стоки од облагородување и поправка се пополнува 
на следниот начин: 

1) во рубриката 1 ($1 пријавувам на царинарни-
цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата, односно на царинската испостава кај ко-
ја се врши царинење на стоките, а во шифреното 
поле со должина од пет места, се запишува шифра-
та на царинарницата, односно на царинската испос-
тава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во 
шифреното поле со должина од шест места се запи-
шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
ка ј царинарницата во контролникот на извозните 
царински декларации за извоз на стоки од облаго-
родување .и попрвка. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата кај која се врши царинење на стоки; 

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата), во три шифрени полиња со должина 
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од по две места, со цифри се запишуваат денот, ме-
сецот, годината кога декларацијата е примена (на 
пример: датумот 8 јули 1981 година се запишува 
08 07 81). Таа рубрика ја пополнува царинарницата 
кај која се врши царинење на стоки; 

4) во рубриката 4 (Прилагам) се запишуваат на-
зивите на исправите што се поднесуваат кон декла-
рацијата; 

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-
ник, а во шифреното поле со должина од седум мес-
ата се запишува матичниот број на царинскиот об-
врзник; 

6) во рубриката б (Подносител на декларацијата) 
се запишуваат називот и адресата на лицето што 
ја поднесло декларацијата, а во шифреното поле со 
должина од седум места се запишува матичниот 
број на подносителот на декларацијата; 

7) во рубриката 7 (Фирма на купувачот и земја 
на наплатата) се запишуваат називот и адресата на 
купувачот и 1^азивот на земјата во која се наоѓа 
странската фирма, односно името и презимето на 
лицето со кое царинскиот обврзник го договорил 
извршувањето на услугите на облагородување или 
поправка на привремено увезени стоки што се вра-
ќаат во странство, а во шифреното поле со должина 
од три места се запишува шифрата на односната 
земја од Кодексот на шифрите; 

8) во рубриката 8 (Земја на намената) се запи-
шува називот на земјата во која се извезуваат сто-
ките, а во шифреното поле со должина од три места 
се запишува шифрата на односната земја од Ко-
дексот на шифрите; 

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

10) во рубриката 10 (Датум на царинењето се по-
полнува само шифреното поле со должина од шест 
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 кај која се врши царинење на стоките; 

11) во рубриката 11 (Вид на извозот) се запи-
шува соодветниот вид на извозот од Кодексот на 
шифрите (шифри 35 или 36), а во шифреното поле 
со должина од две места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите. По една деклара-
ција може да се пријави само еден вид извоз; 

12) во рубриката 12 (Надлежна народна банка) 
се запишува седиштето на надлежната народна бан-
ка на републиката, .односно на народната банка на 
автономната покрина на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на царинскиот обврзник, а во шифреното 
поле со должина од три места се запишува шифра-
та на надлежната народна банка од Кодексот на 
шифрите; 

13) во рубриката 13 (Вид и националност на 
превозното средство) се запишува соодветниот вид 
и домашната, односно странската припадност на 
превозното средство со кое стоките ја преминуваат 
царинската линија, а во шифреното поле со должи-
на од две места се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот учествува камбинирано превоз-
но средство, на пример: влечниот дел е домашен, а 
приколката е странска), се запишува националната 
припадност на влечниот дел на возилото; 

14) во рубриката 14 (Стоките и се упатуваат на 
царинарницата) се запишува називот на царинар-
ницата, односно на царинската испостава на која и 
се упатуваат стоките и преку која стоките непо-
средно се извезуваат во странство, односно во сло-
бодна царинска зона, а во шифреното поле со дол-
жина од пет места се запишува шифрата на цара-

нарницата, односно на царинската испостава од Ко-
дексот на шифрите. Таа рубрика се пополнува само 
кога стоките се царинат ка ј испратната царинарни-
ца, која не е истовремено излезна;" 

15) во рубриката 15 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифреното поле со должина од шест 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
што го водат организациите на здружен труд спо-
ред Наредбата за водење евиденција за склучените 
девизни и кредитни работи со странство, а под кој 
таа пријава е регистрирана кај надлежната народ-
на банка. Во таа рубрика не се запишуваат други 
броеви, подброеви, букви или ознаки, освен основ-
ниот број на пријавата за склучениот договор; 

16) во рубриката 16 (Датум на заклучокот) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое со цифри се запишуваат, денот, 
месецот и годината на склучувањето на договорот 
за извоз на услуги, а под тоа поле се запишува да-
тумот кога е извршена заверката на прифаќањето 
на пријавата во надлежната народна банка; 

17) во рубриката 17 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифреното поле со должина од 
три места, во кое се запишува вкупниот број на 
наименувањата, односно на производителите, што 
учествувале во извозот на услугите пријавени со 
односната декларација; 

18) во рубриката 18 шифреното поле со должи-
на од три места не се пополнува, освен ако со посе-
бен пропис е определено поинаку; 

19) во рубриката 19 (број и опис на колетите) се 
запишува вкупниот број на колетите, како и опис 
и ознака на колетите што се однесуваат на стоките 
што се извезуваат на облагородување или поправка. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 19 се запишува вкупниот број ками-
они, односно вагони и нивните ознаки. 

Ако ето ките се испраќаат во повеќе од пет ка-
миони, односно вагони, рубриката 19 не се пополну-
ва туку во посебна спецификација, што се прилага 
кон царинската декларација, се запишуваат регис-
тарските броеви на сите камиони, односно броевите 
на сите вагони. 

20) во рубриката 20 шифреното поле со должи-
на од осум места не се пополнува, освен ако со по-
себен пропис е определено поинаку; 

21) во ""рубриката 21 шифреното поле со должи-
на од осум места не се пополнува, освен ако со посе-
бен пропис е определено поинаку; 

22) во рубриката 22 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифрекото поле со дол-
жина од три места во кое се запишува редниот број 
на наименувањето, под кој стоките што се извезу-
ваат од об лого редување или поправка се пријавени 
во односната декларација; 

23) во рубриката 23 шифреното поле со должи-
на од осум места не се пополнува, освен ако со по-
себен пропис е определено поинаку; 

24) во рубриката 24 (Тарифен број и наимену-
вање на стоките според Царинската тарифа и тргов-
скиот вообичаен назив на стоките)' се запишуваат 
тарифниот став без царинската стапка (тарифна 
ознака и наименување според Царинската тарифа) 
од Царинската тарифа и вообичаениот трговски 

назив 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 по-
датоците од став 1 на оваа тоиќ?, се запишува и по-
себниот дел на наименувањето од тие прописи, што 
не е опфатен со наименувањето од Царинската та-
рифа. 

Во шифоеното поле со должина од девет мес-
та се запишува соодветната шифра на тарифниот 
став од Списокот, 
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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; 

25) во рубриката 25 (Производител) се запишува 
називот на организацијата на здружен труд која ја 
извршила услугата на облогородување, односно на 
поправка на стоките што се извезуваат, а во шиф-
реното поле со должина од седум места се запишува 
матичниот број на односната организација. 

Ако во стоките што се извезуваат од облагоро-
дување или поправка е вграден домашен материјал, 
наведената рубрика не се пополнува; 

26) во рубриката 26 (Стопанска дејност) во шиф-
реното поле со должина од шест места, се запишува 
од Кодексот на шифрите шифрата на стопанската 
дејност, односно на гранката, во која спаѓа основна-
та дејност на организацијата на здружен труд која 
ја извршила услугата на облгородување или поп-
равка. 

Ако во стоките што се извезуваат од облагоро-
дување или поправка е вграден домашен материјал, 
наведената рубрика не се пополнува; 

27) во рубриката 27 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера што 
за односните стоки е пропишана со Одлуката, а во 
шифреното поле со должина од две места се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако се извезуваат стоки од облагородување или 
поправка за кои со Одлуката не е пропишана еди-
ница на мера, во рубриката 27 се запишуваат еди-
ницата на мера и шифрата од Кодексот на шиф-
рите. 

28) во рубриката 28 (Количина во единица на 
кера) се пополнува само шифреното поле со должи-
на од девет цели и две децимални места, во кое се 
запишува количината на облагородените или поп-
равените стоки во соодветната единица на мера. Во 
црвите девет места се запишува целиот број, а во 
другите две места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број. Ако количината во 
единица на мера е цел број, во другите две места 
се запишуваат нули; 

29) во рубриката 29 (Бруто-тежина на стоките 
во килограми) се запишува бруто-тежината на об-
лагородени^ или поправените стоки, изразена во 
килограми; 

30) во рубриката 30 (Нето-тежина на стоките 
во килограми) се пополнува само шифреното поле 
со должина од девет цели и две децимални места, 
во кое се запишува нето-тежина на облагородените 
или поправените стоки, изрзена во килограми. Во 
првите девет места се запишува целиот број, а во 
другите две места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број. Ако нето-тежината на 
облагородените или поправените стоки е цел број, 
во другите две места се запишуваат нули. 

Ако тежината на облагородените и ли поправе-
ните стоки е договорена бруто за нето, во рубриките 
29 и 30 се запишува ист податок; 

31) во рубриката 31 (Валута) се запишува озна-
ката на валутата во која ќе се наплати услугата 
на облагородување^ или поптзавката (на пример: 
USA CAN J Sfr., Bug Of, DDK 0$),- а во шифреното 
поле со должина од три места се запишува шифра-
та на односната валута од Кодексот на шифрите; 

32) во рубриката 32 (Вредност на услугите — 
во валута) се пополнува само шифреното поле со 
должина од 11 цели и две децимални места, во кое 
се запишува вредноста на извршените услуги на 
облагородување или поправката и на вградениот 

домашен материјал во валута, која претставува 
збир на вредностите од рубриките 43 и 50. 

Во првите 11 места се запишува целиот број, а 
во другите две места, одвоени со испрекината лини-
ја, се запишува децималниот број; 

33) во рубриката 33 (Вредност на услугите — 
во динари) се пополнува само шифреното поле со 
должина од 10 места, во кое се запишува вредноста 
на услугите и на вградениот домашен материјал во 
динари, што се добива со пресметување на вреднос-
та на услугите и на вградениот домашен материјал 
во валута што е запишана во рубриката 32 — во ди-
нари, според курсот од Одлуката за утврдување на 
курсевите на странските валути за определување 
на основицата за пресметување на царината и дру-
гите давачки, за пресместување на даночните олес-
ненија при извозот и за искажување на правото на 
увоз и плаќање, како и за потребите на статисти-
ката; 

34) во рубриката 34 (Фактурна вредност на сто-
ките — во валута) се пополнува само шифреното 
поле со должина од 11 цели и две децимални места, 
во кое се запишува вкупната вредност на прерабо-
тените, обработените, доработените или поправените 
стоки во валута, шо 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; 

35) во рубриката 35 (Фактурна вредност на сто-
ките — во динари) се пополнува само шифреното 
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 34 — во 
динари, според курсот од Одлуката за утврдување 
на курсевите на странските валути за определува-
ње на основицата за пресметување на царината и 
другите давачки, за пресметување на даноч-
ните олесненија при извозот и за искажување на 
правото на увоз и плаќање, како и за потребите на 
статистиката; 

36) во рубриката 36 (Вредност на стоките во ди-
нари франко југограница) се пополнува само шиф-
реното поле со должина од 10 места во кое се запи-
шува вредноста на стоките во динари што се добива 
со пресметување на фактурната вредност на обла-
городени^ или поправените стоки во валута што е 
запишана во рубриката 34 — во динари, според 
курсот од Одлуката за утврдување на курсевите 
на странските валути за определување на основица-
та за пресметување на царината и другите давачки, 
за пресметување на даночните олесненија при изво-
зот и за искажување на правото на увоз 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 
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 доставу-
вањето од местото на испораката во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија до југосло-
венската граница; 

37) во рубриката 37 (Реден број на наимену-
вањето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од три места, во кое се запишува редниот 
број на производителот што учествувал во облаго-
родување^ или поправката на стоките. Редниот 
број на наименувањето се означува со броевите од 
002 до 999; 

38) рубриката 38 не се пополнува, освен ако 
Со посебен пропис е определено поинаку; 
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39) во рубриката 39 (Тарифен број и наимену-
вање на стоките според Царинската тарифа и 
трговскиот вообичаен назив на стоките) се запи-
шува тарифниот став без царинската ставка (та-
р и ф н а ознака и наименување според Царинската 
тарифа (од Царинската тарифа и трговскиот во-
обичаен назив на стоките), а во шифреното поле со 
должина од девет места, се запишува соодветната 
шифра на тарифниот став од Списокот. 

Ако наименувањево од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои извозот на стоките е посебно 
регулиран (Одлука и др.), во рубриката 39, покрај 
податоците од став 1 на оваа точка, се запишува 
и посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што не е опфатен со наименувањето од Царинската 
тарифа. 

Во шифреното поле со должина од девет ме-
ста се запишува соодветната шифра на тарифниот 
став од Списокот. 

Во рубриката 39 се запишува само едно наиме-
нување со соодветната шифра на тарифниот став 
од Списокот. • * 4 

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. 

Рубриката 39 се пополнува само во случај ако 
.производителот во облагородување^ вградил до-
машен материјал во стоките што се извезуваат од 
облагородување или подравка; 

40) во рубриката 40 (Производител) се запи-
шува називот на организацијата на здружен труд 
која учествувала во облагородување^ или поп-
равката, односно називот на' организацијата на 
здружен труд чиј материјал е вграден во стоките 
што се извезуваат од облагородување или поправ-
ка, а во шифреното поле со должина од седум 
места се запишува матичниот број на односната 
организација; 

41) во рубриката 41 (Стопанска дејност) во 
шифреното поле со должина од 6 моста, се запи-
шува од Кодексот на шифрите шифрата на сто-
панската дејност, односно на гранката, во која 
спаѓа основната дејност на организацијата на здру-
жен труд од рубриката 40; 

42) во рубриката 42 (Валута) се запишува озна-
ката на'валутата во која ќе се наплатат услугите 
на обла горо лулањето или поправката (на пример: 
USA CAN Sfr., Bug OS, DDR 0$), а во шиф-
реното поле со должина од три места се- запишува 
шифрата на односната валута од Кодексот на 
шифрите; 

43) во рубриката 43 (Вредност на услугите во 
валута) се пополнува само шифреното поле со 
должина од 11 пели и две децимални места, во 
кое се запишува вредноста на извршените работи 
и услуги на преработката, доработката, обработката 
или поправката во валута, но засмету најки ја вред-
носта на вградениот материјал. 

Во првите 11 места се запишува целиот број, 
а во другите две места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. 

Рубриката 43 се ЦЈ^толнува само за извршени 
услуги на облагородување^, што ги извршил про-
изводителот наведен во рубриката 40; 

44) во рубриката 44 (Вредност на услугите во 
динари) се пополнува само дшфреното поле со 
должина од 10 места, во кое се запишува вред-
носта на услугите во динари што се добива со 
пресметување на вредноста на услугите во валута, 
што е запишана во рубриката 43 — во динари, 
според курсот од Одлуката за утврдување на кур-
севите на странските валути за .определување на 
основицата за пресметување на царината и дру-

гите давачки, за - пресметување на даночните олес-
н е ш е при извозот и за искажување на правото 
на увоз и плаќање, како и за потребите на ста-
тистиката; 

45) рубриката 45 не се пополнува, освен ако 
со посебен пропис е определено поинаку; 

46) во рубриката 46 (Режим на извозот) се за-
пишува кратенка за определената форма на изво-
зот од Одлуката (на пример: ЛБ, Д). 

Рубриката 46 се пополнува само ако произво-
дителот наведен во рубриката 40 во облагороду-
в а њ е ^ на стоките што се извезуваат вградил до-
ма шен материј ал; 

47) во рубриката 47 (Единица на мера) се 
запишува кратенка за соодветната единица на мера 
која за односните стоки е пропишана со Одлуката, 
а во шифреното поле со должина од две места 
се запишува соодветната шифра од Кодексот на 
шифрите. 

Ако за материјал вграден во стоките од обла-
городување што се извезуваат не е со Одлуката 
пропишана единица на мера, во 'рубриката 47 се' 
запишува единицата на мера pi шифрата од Ко-
дексот на шифрите. 

Рубриката 47 се пополнува само ако произво-
дителот наведен во рубриката 40 во облагороду-
вањето на стоките што се извезуваат вградил до-
машен материјал; 

48) во рубриката 48 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од девет цели и две децимални места, во 
кое се запишува количината на домашниот вграден 
материјал во облагородените стоки, која ја вградил 
производителот наведен во рубриката 40, во со-
одветната единица на мера. Во првите девет места 
се запишува целиот број, а во другите две места, 
одвоени со испрекината линија, се запишува деци-
малниот број. Ако количината на односниот ма-
теријал е цел број, во другите две места се за-
пишуваат нули; 

49) во рубриката 49 (Нето-тежина на стоките 
во килограми) се пополнува само шифреното поле 
со должина од девет цели и две децимални места 
во кое се запишува нето-тежината на домашниот 
вграден материјал.во облагороденото стоки, што ја 
вградил производителот наведен во рубриката 40, 
изразена во килограми. Во првите девет места се 
запишува целиот број, а во другите две места, од-
воени со испрекината линија, се запишува деци-
малниот број. Ако нето-тежината на вградениот 
материјал4 во облагороденото стоки е цел број, во 
другите две места се запишуваат нули. Оваа руб-
рика се пополнува само ако производителот наве-
ден во рубриката 40 во облагороденото стоки што 
се извезуваат вградил домашен материјал; 

50) во рубриката 50 (Фактурна вредност — во 
валути) се пополнува • само шифреното поле со 
должина од. 11 цели и две децимални места, во кое 
се запишува вредноста на домашниот вграден ма-
теријал во валута во облагороденото стоки што се, 
извезуваат, што го вградил производителот наве-
ден во рубриката 40. 

Рубриката 50 се пополнува само ако произво-
дителот наведен во рубриката 40 во облагороденото 
стоки што се извезуваат вградил домашен мате-
ријал; , ' 

51) во рубриката 51 (Фактурна вредност — во 
динари) се пополнува само шифреното поле со 
должина од 10 места, во кое се запишува вредноста 
на домашниот материјал, вграден во облагороде-
ното стоки што се извезуваат, во динари што се 
добива со пресметување на фактурната .вредност 
на стоките во валута што е запишана во рубриката 
50 — во динари, според курсот од Одлуката за ут-
врдување на курсевите на странските валути за 
определување на основицата за пресметување на 
царината и другите давачки, за пресметување на 
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царинските олесненија при извозот на стојите и за 
искажување на правото на увоз и плаќање, како 
и за потребите на статистиката. 

• Рубриката 51 се пополнува само ако произво-
дителот наведен во рубриката 40 во облагородените 
стоки што се/ извезуваат вградил домашен мате-
ријал. 

9- Извозна царинска декларација за привремен 
извоз на стоки 

Член 22 
За привремен извоз на стоки се поднесува из-

возна царинска декларација на Образецот И. — 
Извоз на царинска декларација за привремен из-
воз на стоки. 

Ако по една декларација од став 1* на овој член 
се пријавуваат повеќе видови стоки што се расло--
редуваат во повеќе од три тарифни става, кон дек-
ларацијата се поднесува потребен број влошки на 
Образецот XI, кој претставува составен дел на 
декларацијата. 

Декларацијата од став 1 на овој член се под-
несува во пет примероци, од кои два примерока 
задржува царинарницата, а три примероци му пре-
дава на подносителот на декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, ако царинењето се врши во испратила ца-
ринарница, која не е истовремено и излезна цари-
нарница, еден примерок од декларацијата од став 1 
на овој ,член ги придружува стоките до излезната 
царинарница, која го заверува и и го враќа на ис-
п р а в а т а царинарница како' потврда дека стоките се 
извезени од Социј а листичка Федеративна Репуб-
лика Југославија,. три примероци задржува цари-
нарницата, а два примерока му предава на подно-
сителот на декларацијата. 

Член 23 
Извозната царинска декларација за привремен 

извоз на стоки се пополнува на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинар-

ницата — испоставата) се запишува називот на ца-
ринарницата, односна но Царинската испостава кај 
која се врши царинење на стоките, а во шифреното 
поле со должина од пет места се запишува шифрата 
на царинарницата, односно на царинската испос-
тава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) во 
шифреното поле со должина од шест места се за-
пишува бројот под кој е регистрирана деклараци-
јата кај царинарницата во контролникот на извоз-
ните царински декларации за привремен извоз на 
стоки. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај 
која се врши царинењето на стоките; 

-3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декла-
рацијата) во три шифрени полиња со должина од 
по две места, со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога декларацијата е примена (на 
пример: датумот „4 мај 1981 година" се запишува: 
„04 05 8Г4). Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата кај која се врши царинењето на стоките; 

4) во рубриката А (Прилагам) се запишуваат 
називите на исправите што се поднесуваат кон дек-
ларацијата; 

5) во ру&рихата 5 (Царински обврзник) се за-
пишуваат називот * и адресата на лицето што, во 
смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царин-
ски обврзник, а во шифреното поле со должина од 
седум места се запишува матичниот број на царин-
скиот обврзник. 

Ако стоките привремено ги извезуваат физички 
лица, во рубриката 5 (Царински обврзник) се запи-
шува називот и адресата на физичкото лице што 

привремено ги извезува стоките, а во шифреното 
поле се запишува шифрата на физичкото лице од 
Кодексот на шифрите; 

6) во рубриката 6 (Подносител на деклараци-
јата) се запишува називот на лицето што ја под-

* несло декларацијата, а во шифреното поле со дол-
жина од седум места се запишува матичниот број 
на подносителот на декларацијата. Во таа рубрика 
се запишуваат името и презимето на одговорниот 
работник кај подносителот*на декларацијата; 

Ако подносител на декларацијата е домашно 
физичко лице, во таа рубрика се запишува името 
и презимето и адресата на подносителот на декла-
рацијата; 

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 чие подрачје се 
наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во 
шифреното поле со должина од три места се за-
пишува шифрата на надлежната народна банка ед 
Кодексот на шифрите. 

Ако привремено се извезуваат предмети на во-
оружувањето и воена опрема, односно машини, апа-
рати, уреди и други предмети наменети за произ-
водство на предмети на вооружувањето и воена 
опрема, за кои е поднесена пријава за склучен до-
говор за увоз односно извоз до Воениот сервис, во 
рубриката 7 се запишува седиштето на Воениот 
сервис, а во шифреното поле со должина од три 
места се запишува шифрата на Воениот "сервис од 
Кодексот на шифрите; 

8) во рубриката 8 (Вид на привремен извоз) се 
запишува соодветниот вид на привремен извоз од 
Кодексот на шифрите, а во шифреното поле со дол-
жина од две места соодветната шифра од Кодексот 
на шифрите. По една декларација може да се 
пријави само еден вид на привремен извоз; 

9) во рубриката 9 (Земја на намена) се запи-
шува" називот на земјата во која привремено се 
извезуваат стоките, а во £нифреното поле со дол-
жина од три места се запишува шифрата на од-
носната земја од Кодексот на шифрите; 

10) во рубриката 10 (Стоките и се упатуваат на 
царинарницата) се запишува називот на царинар-
ницата преку која стоките непосредно се извезу-
ваат во странство, односно во слободната царинска 
зона, а во шифреното поле со должина од пет места 
се запишува шифрата на царинарницата, односно 
на царинската испостава од Кодексот на шифрите. 
Таа рубрика се пополнува само кога стоките се 
царинат кај испратната царинарница која истовре-
мено не е и излезна; 

11) во рубриката 11 (Вид и националност на 
превозното средство) се запишуваат соодветниот вид 
и домашната, односно странската припадност на 
превозното средство со кое стоките ја преминале 
царинската линија, а во шифреното поле со дол-
жина од две места се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот стоките учествува комби-
нирано превозно средство (на пример: влечниот дел 
е домашен, а приколката е странска), се запишува 
националната припадност на влечниот дел на во-
зилото ; 

12) во рубриката 12 (Вкупен број на наимену-
вања) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од две места, во кое се запишува вкупниот 
број на наименувањата пријавени според Царинс-
ката тарифа; 

13) во рубриката 13 (Датум на царинење) Се по-
полнува само шифреното поле со должина од шест 
места во кое се запишуваат со цифри денот, месе-
цот и годината кога е извршен преглед на стоките; 

14) во рубриката 14 (Број и година на решението 
со кое е одобре« привремениот извоз) во шифре-
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нота поле со должина од осум места, во првите шест 
места се запишува бројот на решението, а во дру-
гите две места се запишуваат последните две цифри 
на годината во која е донесело решението (на при-
мер решение бр. 2386/1 од 1. IX 1981 година, ќе се 
запише: „2386 81"); 

15) во рубриката 15 (Рок за враќање на привре-
мено извезените стоки) во шифреното поле со дол-
жина од 6 места во по две шифрени места со 
цифри се запишува денот, месецот и годината до 
кога привремено извезените стоки треба да се. вра-
тат во земјата (на пример датумот: 4 ноември 1981 
година, се запишува: „04 11 81"); 

16) во рубриката 16 (Вид на валута) се запи-
шува ознаката на валутата во која е изразена вред-
носта на стоките (на пример: USA $, Sfr. DDR 0$), 
а во шифреното поле со должина од три места се 
запишува шифрата на односната валута од Кодек-
сот на шифрите; 

17) во рубриката 17 (Број на заклучокот) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое се запишува бројот од контрол-
никот што го водат организациите на здружен труд 
според Наредбата за водење евиденција за склу-
чените. девизни и кредитни работи со странство, 
а под кој таа пријава е регистрирана кај надлеж-
ната народна банка. Во таа рубрика не се запишу-
ваат други броеви, букви или ознаки, освен основ-« 
ниот број на пријавата за склучениот договор за 
увоз односно извоз; 

18) во рубриката 18 (Датум на заклучокот) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места во кое со цифри се запишува денот, 
месецот и годината на склучувањето на договорот 
за увоз односно извоз; г 

19) во рубриката 19 (Реден број на наименува-
њето), во која се означува редоследот на наимену-
вањето на стоките во царинската декларација, во 
шифреното поле со должина од две места се запи-
шува редниот број на наименувањето под кој сто-
ките се пријавени во декларацијата; 

20) во рубриката 20 (Број на колеги) се запи-
шува вкупниот број на колети. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 20 се' запишува вкупниот број на 
камиони, односно вагони. 

Податоците за бројот на ко летите се запишу-
ваат само кај првото наименување; 

21) во рубриката 21 (Опис на колетите) се запи-
шуваат формата и ознаката на колегите (на пример: 
сандак, вреќа, бала, картон Ф-35). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 21 се запишува регистарскиот број на 
камионот или на вагонот. 

Податоците за описот на колегите се запишу-
ваат само кај првото наименување: 

22) во рубриката 22 (Единица на мера) се запи-
шува кратенката за соодветната единица на мера 
според која е договорена цената на стоките, а во 
шифреното поле со должина од две места — соод-
ветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако е договорена единица на мера што не е 
предвидела во Кодексот на шифрите, во рубриката 
22 се запишува единицата на мера од Кодексот на 
шифрите во која е пресметана количината на сто-
ките; 

23) ао рубриката 23 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од девет цели и две децимални места, во кое 
се запишува количината на стоките во договоре-
ната едттца на мера. Во првите девет места се 
запишува целиот број, а во другите две места од-
воени со испрекината линија,, се запишува деци-
малниот број. Ако количината на. стоките во еди-
ница на мера е цел број, во другите две места се 
запишуваат нули; 

24) во рубриката 24 (Тежина на стоките во ки-
лограми) се пополнува само шифреното поле со 
должина од девет цели и две децимални места, во 
кои се запишува нето-теживата на стоките изра-
зена во килограми. Во првите девет места се запи-
шува целиот број, а во другите две места, одвоени 
со испрекината линија, се запишува децималниот 
број. 

Ако тежината на стоките е цел број, во дру-
гите две места- се запишуваат нули; 

25) во рубриката 25 (Вредност на стоките — во 
валута) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од единаесет цели и две децимални места во 
кои се запишува фактурната вредност на стоките 
изразена во валута. Во првите единаесет места се 
запишува целиот број, а во другите две места, од-
воени со испрекината линија, се запишува деци-
малниот број. 

Ако вредноста .на стоките во валута е цел број, 
во другите две места се запишуваат нули; 

26) во рубриката 26 (Вредност на стоките во 
динари) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од десет места во кое се запишува вредноста 
на стоките што претставува царинска основица; 

27) во рубриката 27 (Тарифен број и трговски 
назив на стоките) се запишува тарифниот број од 
Царинската тарифа и трговскиот вообичаен назив 
на стоките, а во шифреното поле со должина од 
девет места се запишува соодветната шифра на 
тарифниот став од Списокот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, рубриката 27 се пополнува на следниот 
начин: 

— ако се царинат повеќе видови стоки што 
привремено се извезуваат на саеми, изложби и 
други приредби во странство, како и штанд-мате-
ријал кој е наменет за уредување на саемски прос-
тории, наместо трговскиот назив на стоките во дек-
ларацијата може да се запише: „Саемски стоки", 
„Издолжени стоки", односно „Штанд-материјал", 
а во шифреното поле се запишува бројот: 
„44 50 00000"; 

— ако во странство се испраќаат стоки за бес-
платна распределба, односно потрошувачка на 
саеми, изложби и други приредби во странство, 
се запишува заедничкото наименување „Потрошен 
материјал", а во шифреното поле се запишува 
бројот: „22 50 00018"; 

— ако организацијата на здружен труд што 
изведува работи во странство привремено извезува 
алат и ситен инвентар, се запишува заедничкото 
наименување „Алат и ситен инвентар", а во шиф-
реното поле се запишува бројот: „82 50 00003"; 

— ако се царинат домашни стоки, освен го-
риво и мазиво, што се продадени заради снабду-
вање на превозните средства во меѓународниот 
сообраќај, наместо трговскиот назив на стоките се 
запишува: „Снабдување на превозни средства во 
меѓународниот сообраќај", а во шифреното поле се 
запишува бројот: „21 50 00001"; 

За стоките од став 2 на оваа точка подноси-
телот на декларацијата кон декларацијата за при-
времен извоз на стоки поднесува спецификација на 
стоките што се царинат; 

28) во рубриката 28 се пополнува само шифре-
ното поле со должина од седум места, во кое се 
запишува матичниот број на организацијата на 
здружен труд што ги произвела стоките што при-
времено се извезуваат на облагородување. 

Ако се во прашање други форми на привремен 
извоз на стоки, оваа рубрика не се пополнува; 

29) рубриката 29 не се пополнува освен ако со 
посебен пропис не е поинаку определено. 
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10. Заеднички одредби 

Член 24 
Декларациите од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20 и 22 

на овој правилник се пополнуваат со машина за 
пишување. 

Подносителот на декларацијата може да ги по-
полнува декларациите од став 1 на овој член и со 
систем на електронска обработка на податоци, под 
услов со тоа да не се менуваат називот, бројот и 
редоследот на рубриките. 

Член 25 
При запишувањето на тарифниот став од Ца-

ринската тарифа во декларацијата (член 255 став 2 
од Царинскиот закон), подносителот на деклара-
цијата го запишува тарифниот број, наименува-
њето на стоките и стапката на царина од Царинс-
ката тарифа: 

Член 26 
Подносителот на декларацијата кон деклараци-

јата поднесува фактура и превозна исправа, како 
и пресметка на трошоците за превоз и пресметка* 
на трошоците за осигурување, ако тие пресметки 
не се внесени во превозната исправа односно фак-

' тура. Зависно од видот на стоките и условите на 
увозот, односно извозот, кон декларацијата се под-
несуваат и: пријава за склучениот договор, увере-
ние за потеклото на стоките, уверение за квали-
тетот на стоките, ветеринарско-фитопатолошко 
уверение, како и други исправи чие поднесување 
е предвидено со посебни прописи или се потребни 
за правилно водење на царинската постапка. 

На подносителот на декларацијата царинарни-
цата му го потврдува времето на предавањето на 
•декларацијата и на исправите од став 1 на овој 
член. 

• Член 27 
Декларацијата која не ги исполнува условите 

пропишани во чл. 2 до 23 на овој правилник, како 
и декларацијата кон која подносителот на декла-
рацијата не ги приложил исправите од член 26 на 
овој правилник, му се враќа на подносителот на 
декларацијата како неисправна (член 257 од Ца-
ринскиот закон). 

Како неисправна декларација се смета и дек-
ларацијата од чл. 2. 8,10,12,16, 20 и 22 на овој пра-
вилник, во која подносителот на декларацијата ги 
скратувал, додавал, бришел, прецртувал или ис-
правал запишаните податоци. 

Член 28 
По приемот на декларацијата, царинарницата 

на секој нејзин примерок го запишува бројот под 
кој е заведена (регистрирана) во контролникот на 
декларациите. На секој примерок на деклараци-
јата и на сите исправи приложени кон деклараци-
јата, царинарницата става отпечаток на царинскиот 
службен печат. 

Член 29 
Ако во постапката на царинењето на стоките, 

царинарницата составила записник според член 262 
став 2 од Царинскиот закон, а подносителот на дек-
ларацијата од чл. 2, 8,10» 12' 16 и 22 на овој правил-
ник се согласил со наодот на царинарницата, односно 
ако по поднесувањето на приговорот ги подига 
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 деклара-
ција пополнета согласно со наодот на царинарни-
цата во записникот. 

Ако кон декларацијата се поднесени повеќе 
влошки, се заменува само декларацијата односно 
влошката на која е утврдена грешката. 

Ако стоките остануваат под царински надзор 
до завршувањето на^ постапката по приговорот, 
нова декларација пополнува подносителот на дек-
ларацијата според решението што е конечно во 
управната постапка, ако со тоа решение се мену-
ваат податоците во поднесената декларација. 

Новата декларација го има бројот и датумот 
на поранешната декларација кон која се прилага. 

Член 30 
На декларацијата, покрај потписите на секое 

лице што учествува во постапката на царинењето 
на стоките, со печатни букви или со помош на 
жиг се запишуваат и нивните имиња и презимиња. 

III. ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОНСИГНАЦИОНИ 
СТОКИ 

Член 31 
За конечното изнесување на стоките од кон-

сигнационен склад, се поднесува излезен лист на 
консигнациони стоки на Образецот XII, — Излезен 

• лист на консигнациони стоки. 
Ако по еден излезен лист од став 1 на овој 

член се пријавуваат повеќе видови стоки што се 
распоредуваат во повеќе од четири тарифни става, 
кон излезниот лист се поднесува потребниот број 
влошки на Образецот ХП/1 — Излезен лист на 
консигнациони стоки, што претставуваат составен 
дел на излезниот лист. \ 

Излезниот лист од став 1 на овој член се под-
несува: 

1) за враќање стоки од консигнационен склад 
во странство, односно во слободна царинска зона; 

2) за упатување од консигнационен склад стоки 
што ќе се користат надвор од царинското подрачје 
на Југославија; 

3) за пренесување стоки од консигнационен 
склад во царински магацин или стовариште на ца-
ринарницата; 

4) за пренесувале 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 приста-
ниште, односно лука или пристаниште отворено за 
меѓународен 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 
стоки од консигнационен склад кога се раздолжува 
евиденцијата на консигнациониот склад. 

Во случаите од став 3 точ. 1 до 6 и точка 9 на 
овој член, излезниот лист на консигнационите. 
стоки се поднесува во пет примероци, од кои два 
примерока задржува царинарницата, еден приме-
рок му се предава на држателот на консигнацио-
ниот склад заради раздолжување на евиденцијата 
на консигнациониот склад, а два примерока ги при-
дружуваат стоките. Приемната царинарница ги 
потврдува примероците што ги придружуваат сто-
ките, со тоа што еден задржува а другиот и го дос-
тавува на испратната царинарница како потврда 
за приемот на стоките. 
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По исклучок од одредбите на став 4 од овој 
член, " Држателот на консигнациониот склад може 
да поднесе излезен лист за консигнациони стоки и 
во поголем број примероци од пропишаниот ако тоа 
е неопходно за евиденцијата и надзорот над сто-
ките 

Во случаите од став 3 точ. 7 и 8 на овој член, 
излезниот лист на консигнационите стоки се под-
несува најдоцна до 15-ти во месецот за стоките упа-
тени од консигнационен склад во претходниот 
месец. 

Упатувањето на стоките од консигнационен 
склад односно централен магацин заради снабду-
вање на бродови што сообраќаат со странство, може 
да се врши врз основа на излезниот лист што се 
поднесува на Образецот XXVI — Излезен лист. Из-
лезниот лист се поднесува во четири примероци, 
од кои еден примерок задржува царинарницата, 
еден примерок му се предава на држателот на кон-
сигнациониот склад, односно на централниот мага-
цин, а два примерока ги придружуваат стежите. 
Заповедникот на бродот задржува еден, примерок 
од излезниот лист, а на другиот го потврдува прие-
мот на стоките и му го враќа на држателот на кон-
сигнациодагот склад односно на централниот мага-
цин како потврда на приемот. 

Член 32 
Излезниот лист на консигнациони стоки {Обра-

зец XII) 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 из-
лезниот лист, а во шифреното поле со должина од 
пет места се запишува шифрата на царинарницата, 
односно на царинската испостава од Кодексот на 
шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на излезниот лист на 
конеигнационите стоки), во шифреното поле со 
должина од шест места се запишува бројот под кој 
излезниот лист е регистриран во контролникот. 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата што го 
одобрува упатувањето на стоките од консигнацио-
нен склад; 

3) во рубриката 3 (Датум), во три шифрени по-
лиња со должина од по две места, со цифри се 
запишуваат денот, месецот и годината кога излез-
ниот лист на консигнациони стоки е примев во ца-
ринарницата; 

4) во рубриката 4 (Подносител на излезниот 
лист) се запишува називот и адресата на лицето 
што го поднело излезниот лист до царинарницата; 

5) во рубриката 5 (Држател на консигнационен 
склад) се запишува називот и адресата на органи-
зацијата на здружен труд — застапник на странс-
ката фирма на која царинарницата и одобрила от-
ворање на консигнационен склад за сместување на 
стоки на односната странска фирма, а во шифре-
ното поле со должина од седум места се запишува 
матичниот број на држателот на консигнациониот 
склад; 

6) во рубриката 6 (Странска фирма) се запи-
шуваат називот и адресата на странската фирма 
што ја застапува држателот на консигнационен 
склад и во чиј консигнационен склад стоките се 
сместуваат, а во шифреното поле со должина од 
пет места се запишува шифрата од решението за 
отворање на консигнациониот склад; 

7) во рубриката 7 (Вкупен број на наимену-
вања) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од две места, во кое се~ запишува вкупниот 
број на наименувања на стоките пријавени според 
излезниот лист. 

По еден излезен лист можат да се пријават 
најмногу 99 наименувања; 

8) во рубриката 8 (Вкупна вредност на стоките 
во валута) се пополнува само пгифреното поле со 
должина од десет цели и две децимални места, во 

кое се запишува вкупната: вредност на стоките, 
изразена во валута. Во првите десет места се за-
пишува целиот број, а во другите две места, одво-
ени со испрекината линија, се запишува децимал-
ниот број; 

9) во рубриката 9 (Вид на валутата) се запи-
шува ознаката на валутата во која е изразена вред-
носта на стоките (на пример: USA $ CAN (, Sfr., 
DDR 0$), а во шифреното поле со должина од три 
места се запишува шифрата на односната валута 
од Кодексот на шифрите; 

Ш во рубриката 10 (Стоките се упатуваат) се 
запишува еден од основите за изнесувањето на 
стоките од консигнационен склад (член 31), а во 
шифреното поле со должина од едно место се за-
пишува соодветната шифра од Кодексот на шиф-
рите; 

11) во рубриката 11 (Приемна царинарница), се 
запишува називот на царинарницата, односно па 
царинската испостава на која и се упатени сто-
ките, а во .шифреното поле со должина од пет места 
се занишува шифрата на царинарницата, однос«® 
на царинската испостава од Кодексот на шифрите; 

12) во рубриката 12 (Рок за предавање на 
стоките) се пополнува само шифреното поле со 
должина од шест места, во кое со цифри се запи-
шуваат денот, месецот и годината кога стоките, 
упатени од консигнационен склад, треба да и се 
предадат на приемната царинарница односно на 
царинската испостава. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата која го одобрува упатувањето на 
стоките од консигнациониот склад; 

13) во рубриката 13 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од две места, во кое се запишува редниот 
број на наименувањето под кој се пријавени сто-
ките во излезниот лист; 

14) во рубриката 14 (Тарифен број и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишува тариф-
а т а ознака од Царинската тарифа и трговскиот 
вообичаен назив на стоките, а во шифреното поле 
со должина од девет места се запишува соодвет-
ната шифра на тарифниот став од Списокот. 

Во рубриката 14 се запишува само една та-
рифна ознака. 

Трговскиот вообичаен назив на стоките се за-
пишува така што да биде потполн и определен, за 
да можат со сигурност да се утврдат својствата на 
стоките и стоките да се распоредат според Царинс-
ката тарифа и други тарифи, односно според други 
прописи што се применуваат при увозот, односно 
извозот на стоките; 

15) во рубриката 15 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера 
која со Одлуката е пропишана за односните стоки, 
а во шифреното поле со должина од две места се 
запишува соодветната шифра од Кодексот на 
шифрите. 

Ако од консигнационен склад се упатуваат 
стоки за кои со Одлуката не е пропишана единица 
на мера, во рубриката 15 се запишува единицата 
на мера и шифрата од Кодексот на шифрите; 

16) во рубриката 16 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од осум цели и две децимални места, во кое 
се запишува количината на стоките во соодветната 
единица на мера. Во првите осум места се запи-
шува целиот број, а во другите две места, одвоени 
со испрекината линија, се запишува децималниот 
број. Ако количината во единица на мера е цел 
број, во другите две 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 запи-
шува вкупниот број на колегите што се однесу-
ваат на едно наименување на стоките. 
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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 спаку-
вани во еден колет, односно ако се упатуваат во 
еден камион или вати , бројот на колетите односно 
иа камионите или вагоните, се запишува само кај 
првото наименување; 

19) во рубриката 19 (Форма и ознака на коле-
гите) 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 бројот на вагонот; 

20) во рубриката 20 (Вредност на стоките во ва-
лута) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од девет цели и две децимални места, во кое 
се запишува вредноста на стоките во валута според 
која тие стоки се евидентирани во евиденцијата 
на консигнациониот склад. 

Ако стоките се продадени по цена што е пого-
лема, односно помала од цената по која стоките се 
евидентирани под шифреното поле се запишува и 
вредноста во валутата по која тие стоки се про-
дадени. 

Во првите девет места се запишува целиот број, 
а во другите две места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. 

Член 33 
. За привремено изнесување на стоки од кон-

сигнационен склад, се поднесува излезен лист за 
привремено изнесување на консигнациони стоки на 
Образецот XIII — Излезен лист за привремено из-
несување 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 конспгнационен 
склад заради ставање БО излози и изложбени про-
стори на држателот; 

3) кога стоките се упатуваат од консигнацио-
нен склад заради проба, прикажување или демон-
стрирање; 

4) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад во продажните места на држателот на кон-
Сигнациониот склад; 

5) кога делови се упатуваат 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 ОДНОСНО ПРИВРЕМЕ-
НО ИЗВЕЗЕШ! СТОКИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ — НАМАЛУВАЊЕ НА ВРЕДНО-

СТА НА КОНСИГНАЦИОНИТЕ СТОКИ 

1. Спецификација за раздолужвање на 
привремено увезени стоки 

Член 34 
За раздолжување на привремено увезени стоки 

се поднесува спецификација за раздолжување на 
привремено увезени стоки на Образецот XIV — 
Спецификација за раздолжување на привремено 
увезени стоки. 

Спецификацијата од став 1 на овој член се под-
несува; 

1) кон извозната царинска декларација врз 
основа на која привремено увезените стоки се 
враќаат во странство; 

2) кон извозната царинска декларација за из-
воз на стоки од облагородување и поправка, а врз 
основа на која привремено увезените стоки се 
враќаат во странство; 

3) кон увозната царинска декларација врз ос-
нова на која привремено увезените стоки конечно 
се царинат; 

4) кон барањето со кое се бара ослободување 
од обврската за враќање во странство на привре-
мено увезени стоки (уништени стоки, стоки пре-
дадени на царинарницата и сл.); 

5) во други случаи кога се раздолжува евиден-
цијата за привремен увоз што се води БО Елек-
тронскиот сметачки центар. 

Спецификацијата ја поднесува до царинарни-
цата царинскиот обврзник или од него овластеното 
лице. 

По исклучок од одредбата на .став 3 од овој 
член, ако царинарницата, по службена должност, 
донесува решение за наплата на царината и на 
другите увозни давачки за привремено увезените 
стоки, или решение со кое стоките се ставаат под 
царински надзор, спецификацијата ја пополнува 
царинарницата. 

Спецификацијата се поднесува во три приме-
роци, од кои два примерока задржува царинарни-
цата, а еден примерок му предава на царинскиот 
обврзник. 

Член 35 
Спецификацијата^ за раздолжување на прив-

ремено увезени 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 
увезени стоки, а во шифреното поле со должина 
од пет места се запишува шифрата на царинарни-
цата, односно на царинската испостава од Кодек-
сот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на спецификацијата) 
се пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое се запишува бројот под кој е 
регистрирана спецификацијата во контролникот на 
спецификације за раздолжување на привремено 
увезени стоки, а надвор од шифреното поле се 
запишува бројот на декларацијата кон која е под-
несена односната спецификација. 

Ако раздолжувањето на привремено увезените 
стоки се врши врз основа на решение на царинар-
ницата, во шифреното поле се запишува бројот под 
кој е регистрирана специфржацијата во контрол-
никот на спецификације за раздолжување на 
привремено увезени стоки, а надвор од шифреното 
поле се запишува бројот на решението на цари-
нарницата. Таа рубрика је пополнува царинарни-
цата; 

3) во рубриката 3 (Датум) се пополнуваат само 
три шифрени полиња со должина од по две места, 
во кои со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога спецификацијата е примена во ца-
ринарницата. 

Ако спецификацијата ја пополнува царинарни-
цата, во рубриката 3 се запишува со цифри денот, . 
месецот и годината кога царинарницата го донесла 
решението по службена должност; 

4) во рубриката 4 (Царински обврзник) се за-
пишува називот и адресата на лицето кое, во 
смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царин-
ски обврзник од декларацијата што се раздолжува, 
а во шифреното поле со должина од седум места 
се запишува матичниот број на царинскиот об-
врзник; 
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5) во рубриката 5 (Вид на извозот — увозот) 
се запишува видот на извозот, односно на увозот 
од декларацијата кон која се поднесува специфи-
кацијата, а во шифреното поле со должина од две 
места се запишува соодветната шифра од Кодексот 
на шифрите. 

Ако раздолжување^ на привремено увезените 
стоки се врши врз основа на решение на царинар-
ницата, во шифреното поле на рубриката 5 се 
запишува: „90"; 

6) во рубриката 6 (Вкупна количина) се попол-
нува само шифреното поле со должина од десет 
цели и две децимални места, во кое се запишува 
збирот на количините од рубриката 14. Во првите 
десет места се запишува целиот број, а во другите 
две места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број; 

7) во рубриката 7 (Вкупен број на наименува-
ња) се пополнува само шифреното поле со должина 
од три места, во кое се запишува вкупниот број 
наименувања на стоките пријавени по односната 
спецификација. По една спецификација можат да 
се пријават најмногу 999 наименувања; 

8) во рубриката 8 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од три места, во кое се запишува редниот 
број на наименувањето под кое се пријавени сто-
ките во односната спецификација; 

9) во рубриката 9 (Царинарница-испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава кај која е извршен привре-
мениот увоз на стоки, а во шифреното поле со 
должина од пет места се запишува шифрата на 
царинарницата, односно на царинската испостава 
од Кодексот на шифрите; 

10) во рубриката 10 (Увозна царинска деклара-
ција, број) се пополнува само шифреното поле со 
должина од шест места, во кое се запишува бројот 
на увозната царинска декларација врз основа на 
која стоките се привремено увезени; 

11) во рубриката 11 (Година) се пополнува само 
шифреното поле со должина'од две места, во кое 
се запишува годината во која стоките се привре-
мено увезени (на пример: година 1981, се запишува 
бројот: „81"); 

12) во рубриката 12 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифреното поле, со дол-
жина од две места, во кое се запишува редниот 
број на наименувањето под кој се пријавени однос-
ните стоки во увозната царинска декларација по 
која се привремено увезени; 

13) во рубриката 13 (Единица на мера) се запи-
шува кратенката за единицата на мера во која е 
изразена количината на односните стоки во дек-
ларацијата што се раздолжува, а во шифреното 
поле со должина од две места се запишува соод-
ветната шифра од Кодексот на шифрите; 

14) во рубриката 14 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од десет цели и две децимални места, во 
кое се запишува количината на стоките што се 
раздолжуваат во соодветната единица на мера. Во 
првите десет места с£ запишува.целиот број, а во 
другите две места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број. 

Ако количината во единица на мера е цел број, 
во другите две места се запишуваат нули; 

15) во рубриката 15 (Тарифен број на Царин-
ската тарифа) се пополнува само шифреното поле 
со должина од девет места; во кое се запишува 
соодветната шифра на тарифниот став од деклара-
цијата што се раздолжува; 

16) во рубриката, 16 (Вредност на стоките во 
динари) се пополнува само шифреното поле со 
должина од десет места, во кое во динари се запи-

шува царинската основица утврдена на денот на 
привремениот увоз на стоките што се враќаат, од-
носно што се царинат конечно. 

2. Спецификација за раздолжување на привремено 
извезени стоки 

Член 36 
За раздолжување на привремено извезени сто-

ки се поднесува спецификација за раздолжување 
на привремено извезени стоки на Образецот XV — 
Спецификација за раздолжување на привремено 
извезени стоки. 

Спецификацијата од став 1 на овој член се 
поднесува: 

1) кон увозната царинска декларација врз ос-
нова на која привремено извезените стоки се вра-
ќаат од странство; 

2) кон увозната царинска декларација за увоз 
на стоки од облагородување, врз основа на која 
привремено извезените стоки се враќаат од стран-
ство; 

3) кон извозната царинска декларација врз 
основа на која привремено извезените стоки конеч-
но се царинат; 

4) кон барањето со кое се бара ослободување 
од обврската за враќање од странство на привре-
мено'извезени стоки (уништени стоки и ел.); 

5) кон правосилно решение за казнување по-
ради прекршок од член 371 став 1 точка 6 од Ца-
ринскиот закон. 

Спецификацијата ја поднесува до царинарни-
цата царинскиот обврзник или од него овластено 
лице, освен во случајот од точка 5 став 2 на овој 
член кога спецификацијата ја пополнува царинар-
ницата. 

Спецификацијата се поднесува во три приме-
роци, од кои два примерока задржува царинарни-
цата, а еден примерок му се предава на царински-
от обврзник. 

Член 37 
Спецификацијата за раздолжување на прив-

ремено извезени 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 
извезени стоки, а во шифреното поле оо должина 
од пет места се запишува шифрата на царинар-
ницата, односно на испоставата од Кодексот на 
шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на спецификацијата) 
се пополнува само шифреното поле со должина 
од шест места, во кое се запишува бројот под кој 
е регистрирана спецификацијата во контролникот 
на спецификаци је за раздолжување на привре-
мено извезени стоки, а надвор од шифреното поле 
се запишува бројот на декларацијата кон која е 
поднесена спецификацијата. 

Ако раздолжувањето на привремено извезените 
стоки се врши врз основа на решение на цари-
нарницата, во шифреното поле се запишува бројот 
под кој е регистрирана спецификацијата во кон-
тролникот на спецификациите за раздолжување на 
привремено извезени стоки, а надвор од шифре-
ното поле се запишува бројот на решението на 
царинарницата. Таа рубрика је пополнува цари-
нарницата; 

3) во рубриката 3 (Датум) се пополнуваат само 
три шифрени полиња со должина од по дае места, 
во кои се запишуваат со цифри денот, месецот и 
годината кога е примена спецификацијата во ца-
ринарницата, односно во царинската испостава. 
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Ако спецификацијата ја пополнува царинар-
ницата, во рубриката 3 се запишуваат со цифри 
денот, месецот и годината кога царинарницата до-
весла решение по службена должност; 

4) во рубриката 4 (Царински обврзник) се за-
пишуваат називот и адресата на лицето што во 
смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царин-
ски обврзник од декларацијата која се раздол-
жува а во шифреното поле со должина од седум 
места, се запишува матичниот број на царинскиот 
обврзник; 

5) во рубриката 5 (Вид на извозот—увозот) 
се запишува видот на извозот односно увозот од 
декларацијата кон која се поднесува специфика-
цијата, а во шифреното поле со должина од две 
места се запишува соодветната шифра од Кодексот 
на шифрите. 

Ако раздолжувањето на привремено извезени-
те стоки се врши врз основа на решение на цари-
нарницата, во шифреното поле на рубриката 5 се 
запишува: „90"; 

6) во рубриката 6 (Вкупна количина) се попол-
нува само шифреното поле со должина од десет 
цели и две децимални места во кое се запишуваат 
збирот на количините од рубриката 14. Во првите 
10 места се запишува целиот број, а во другите 
две места, одвоени со испрекината линија, се запи-
шува децималниот број; 

7) во рубриката 7 (Вкупен број наименувања) 
се пополнува само шифреното поле со должина од 
три места, во кое се запишува вкупниот број на 
наименувањата ^на стоките пријавени по односната 
спецификација. По една спецификација можат да 
се пријават најмногу 999 наименувања; 

8) во рубриката 8 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од три места, во кое се запишува редниот 
број на наименувањето под кој стоките се прија-
вени во односната спецификација; 

9) во рубриката 9 (Царинарница-испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава кај која е извршен привре-
мениот извоз на стоките, а во шифреното поле со 
должина од пет места се запишува шифрата на 
царинарницата односно на царинската испостава од 
Кодексот на шифрите; 

10) во рубриката 10 (Извозна царинска декла-
рација, број) се пополнува само шифреното поле 
со должина од шест места, во кое се запишува 
бројот на извозната царинска декларација врз ос-
нова на која привремено се извезени стоките; 

11) во рубриката 11 (Година) се пополнува само 
шифреното поле со должина од две места, во кое 
се запишува годината во која стоките се привре-
мено извезени (на пример: година 1981, се запишу-
ва бројот: „81"); 

12) во рубриката 12 (Реден број на наимену-
вањето) се пополнува само шифреното поле со 
должина од две места, во кое се запишува редниот 
број на наименувањето под кое односните стоки се 
пријавени во извозната царинска декларација по 
која се привремено извезени; 

13) во рубриката 13 (Единица на мера) се за-
пишува кратенка за единицата на мера. во која 
е изразена количината на односните стоки во 
декларацијата што се раздолжува, а во шифреното 
поле со должина од две места се запишува соод-
ветната шифра од Кодексот на шифрите; 

14) во рубриката 14 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од девет цели и две децимални места, во 
кое се запишува количината на стоките што се 
раздолжува во соодветна единица на мера. Во 
првите девет места се запишува целиот број, а во 
другите две места, одвоени со испрекината линија, 
|се запишува децималниот број. Ако количината 
во единицата на мера е цел број, во другите две 
места се запишуваат нули; 

15) во рубриката 15 (Тарифен број на Царин-
ската тарифа) се пополнува само шифреното поле 
со должина од девет места во кое се занишува 
соодветната шифра на тарифниот став од декла-
рацијата што се раздолжува; 

16) во рубриката 16 (Вредност во динари) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
десет места, во кое се запишува вредноста на прив-
ремено извезените стоки во динари што се враќаат 
односно се царинат конечно. 

Вредноста на стоките мора да биде усогласена 
со податоците за вредноста од рубриката 26 на 
извозната царинска декларација врз основа на 
која тие' стоки биле привремено извезени. 

3. Спецификација за зголемување-намалување 
на вредноста на консигнационите стоки 

Член 38 
За промена на вредноста на одделни видови 

консигнациони стоки се поднесува спецификација 
за зголемувањето-намалувањето на вредноста на 
консигнационите стоки на Образецот XVI — Спе-
цификација за зголемување — намалување на 
вредноста на консигнационите стоки. 

Ако со една спецификација од став 1 на овој 
член се менува вредноста за повеќе видови кон-
сигнациони стоки што се распоредени во повеќе 
од десет тарифни ставови на Царинската .тарифа, 
кон спецификацијата се поднесува потребен број 
влошки на Образецот XVI/1 — Спецификација за 
зголемување — намалување на вредноста на кон-
сигнационите стоки. 

Спецификацијата од став 1 на овој член ја 
поднесува држателот на консигнационен склад или 
од него ов ла стен ето лице. 

Спецификацијата од став 1 на овој член се 
поднесува во четири примероци, од кои два приме-
рока задржува царинарницата, а два примерока му 
се предаваат на дрлсателот на консигнациониот 
склад. 

Член 39 
Спецификацијата за зголемувањето — намалу-

вањето на вредноста на консигнационите стоки се 
пополнува на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Царинарница) се запишува 
називот на царинарницата на која и се поднесува 
спецификацијата, а во шифреното поле со дол-
жина од пет места се запишува шифрата на цари-
нарницата од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на спецификацијата) 
се пополнува само шифреното поле со должина од 
6 места во кое се запишува бројот под кој спе-
цификацијата е регистрирана во контролникот на 
епецификациите за зголемување — намалување на 
вредноста на консигнационите стоки. Таа рубрика 
је пополнува царинарницата; 

3) во рубриката 3 (Датум), во три шифрени 
полиња со должина од две места, со цифри се 
запишуваат денот, месецот и годината кога е до-
несено решението на царинарницата (на пример: 
датумот 15 мај 1981 година се запишува: „15 05 81"). 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата; 

4) во рубриката 4 (Држател) се запишува -на-
зивот и адресата на организацијата на здружен 
труд — застапникот на странската фирма на која 
царинарницата и одобрила отворање на консиг-
национин склад за сместување на стоки, а во шиф-
реното поле се запишува матичниот број на држа-
телот на консигнациониот склад; 

5) во рубриката 5 (Странска фирма) се запи-
шуваат називот и адресата на странската фирма 
што ја застапува држателот на консигнациониот 
склад, а во шифреното поле со должина од пет 
места се запишува шифрата на странската фирма 
од решението за отворање на консигнационен 
склад; 
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6) во рубриката 6 (Зголемување — намалување) 
се пополнува само шафреното поле со должина од 
едно место, во кое се запишува бројот 1 ако вред-
носта на стоките се зголемува, односно бројот 2 
ако вредноста на стоките се намалува; 

7) во рубриката 7 (Вид на валута) се запишува 
ознаката на валутата според која се врши прес-
метка со странската фирма (на пример: УСА $, 
ББК 0$), а во шифреното поле со должина од 
три места се запишува шифрата на односната ва-
лута од Кодексот на шифрите; 

8) во рубриката 8 (Вкупен број надминувања) 
се пополргува само шифреното поле со должина од 
две места, во кое се запишува вкупниот број на 
наименувањата на стоките пријавени со односната 
слеп 11фикаци ј а; 

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност) се попол-
нува само шифреиото поле со должина од десет 
цели и две децимални места, во кое се запишува 
вкупната вредност на стоките изразена во валута 
за која се зголемува или намалува вредноста. Во 
првите десет места се запишува целиот броЈ, а во 
другите две места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број; 

10) во рубриката 10 (Реден број на наимену-
вањето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од две места, во кое се запишува редниот 
број на наименувањето под кој наведените стоки 
се наоѓаат во спецификацијата; 

11) во рубриката 11 (Шифра на тарифниот став) 
се пополнува само шифреното поле со должина 
од девет места, во кое се запишува шифрата на 
тарифниот став во кој односните стоки биле при-
јавени во увозната царинска декларација за смес-
тување на стоките на консигнациЈа; 

12) во рубриката 12 (Единица на мера) се по-
полнува само шифреното поле со должина од две 
места, во кое се запишува шифрата на единицата 
на мера од Кодкесот на шифрите; 

13) во рубриката 13 (Износ во валута, за ко]а 
се зголемува — намалува вредноста) се пополнува 
само шифреното поле со должина од девет цели 
и две децимални места, во кое се запишува изно-
сот во валута за КОЈ вредноста на стоките од еден 
тарифен став се зголемува или намалува. Во пр-
вите девет места се запишува целиот број, а во 
другите две места, одвоени со непрекината линиЈа, 
се запишува децималниот број. 

V. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ 

Член 40 
Ако во обрасците I, 1/1, IV, 1У/1, V, У/1, VI, 

VI/!, УШ, УШ/1, X, Х/1, XI, Х1/1, ХИ, ХИ/1, 
ХГУ, ХУ, XVI, ХУ1/1 дополнително се менуваат 
податоците, врз основа на решение на царинар-
ницата што е конечно во управна постапка, како 
и во случаите во кои некои од тие обрасци се 
поништуваат врз основа на решение на царинар-
ницата, се поднесува лист на промена на пода-
тоците на Образецот XVII — Лист на промена на 
податоци Ако наместо поништениот образец се 
поднесува нов образец, царинарницата ТОЈ обра-
зец го регистрира под нов броЈ од соодветниот 
контролите. 

Л И С Т О Т на промена на податоци се поднесува 
во онолку примероци во колку примероци е под-
несен образецот во КОЈ се менуваат податоците. Со 
листот на промената на податоците се постапува на 
истиот начин како и со образецот во кој се мену-
ваат податоците. 

Со еден лист на промена на податоците можат 
да се менуваат на]многу шест податоци Ако тре-
ба да се менуваат повеќе од шест податоци, се 
поднесува нов лист на промена на податоци. 

Ако на еден образец се наоѓаат по-
веќе УЅ (вид слог) на пример: на Образецот X — 
Извозна царинска декларација за извоз на стоки 
од облагородување и поправка, УЅ 240, УЅ 241 и 
УЅ 242, листот на промена на податоци се попол-
нува за секој УЅ во кој се врши промена на по-
датоците. 

Листот на промена на податоци го пополнува 
царинскиот обврзник. 

По исклучок од одедбата на став 5 од овој 
член, листот на промена на податоци го пополнува 
царинарницата, 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. 

Член 41 
Царинскиот обврзник може да бара измена или 

исправка на податоците за обрасците од член 40 
на овој правилник, и тоа* 

1) измена на податоците во обрасците I, 1/1, 
IV,- IV/1, V, У/1, VI, У1/1 VIII. УШ/1, X. Х/1, 
XI," Х1/1, ХИ, ХИ/1, XIV, XV, XVI, ХУ1/1 ако тие 
податоци се битни за царинењето на стоките? (на 
пример: количество, вид, квалитет и вредност на 
стоките, потекло на стоките, наименување на сто-
ките, царинска стапка) — под условите и во роко-
вите што се пропишани во одредбите на чч. 270 
до 273 од Царинскиот закон, 

2) исправка на податоците во обрасците I, 1/1, 
IV, 1У/1, V, У/1, VI, У1/1, XII, ХН/1, XIV, XVI, 
XVI/1, ако тие податоци не се усогласени со фак-
тичната состојба на стоките, односно со податоците 
од приложените исправи — во рок од шест месеци 
од денот кога односниот образец и е поднесен на 
царинарницата односно заведен (регистриран) во 
соодветниот контролни^. 

3) исправка на податоците во обрасците VIII, 
УП1/1, X, Х/1, XI и Х1/1, ако тие податоци ме се 
усогласени со фактичната состојба на стоките, од-
носно со податоците од приложените исправи — 
во рок од шест месеци од денот на преѓминувањето-
на стоките преку царинската линија; 

4)'исправка на грешките во имињата, броевите, 
пишувањето и други очигледни грешки — во секое 
време (член 219 од Законот за општата управна пос-
тапка) 

Измените или исправките на податоците од 
став 1 на овој член, ги врши царинарницата што ја 
водела постапката на царинењето на стоките 

Член 42 
Врз основа на решение односно заклучок на 

царинарницата, со кој се одобрува измена или ис-
правка на податоците, се пополнува листот на 
промена на податоци и се постапува согласно со 
чл 40 и 43 од овој правилник 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако се менуваат податоците поради тоа што 
стоките требало да се царинат на име на двајца 
или повеќе царински обврзници, односно на две 
или повеќе пријави за склучен договор или во 
други случаи во кои измената не може да се из-
врши на еден образец, па истиот е поништен во 
согласност со член 40 на ОВОЈ правилник врз 
основа на решение на царинарницата, царинскиот 
обврзник поднесува нови обрасци на исправи со 
точни податоци. 

Ако во еден тарифен став се пријавени стоки 
што требало да се пријават во повеќе тарифни 
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ставови, се поднесува лист на промена на пода-
тоците со ко] се намалува количеството и вредноста 
ЕЗ односното наименување, а за новите тарифни 
ставови се поднесува посебен образец на деклара-
цијата што царина,рнпцата го заведува во теку ПЕ-
ТИОТ контролним: под нов број. Со листот на про-
мена на податоците не можат да се додаваат или 
одземаат наименувања во декларацијата. 

Член 43 
Листот на промена на податоците се попол-

нува на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (ВС), БО шифреиото поле со 

должина од три места се запишува соодветната 
цифра, и тоа: 

— 106 — за промена на податоци во увозната 
царинска декларација (обрасци I и 1Д); 

— 126 — за промена на податоци во увозната 
царинска декларација за привремен увоз на стоки 
(обрасци IV и IV/!); 

— 166 — за промена на податоци во Специ-
фикацијата за раздолжување на привремено уве-
зени стоки (Образец XIV); 

— 206 — за промена на податоци во извозната 
Царинска декларација (обрасци VIII и УНИ); 

— 226 — за промена на податоци во извозната 
царинска декларација за привремен извоз На стоки 
(обрасци XI и ХИ) ; 

— 246 — за промена на податоци во извозната 
царинска декларација за извоз на стоки од облаго-
родување и поправка (обрасци X и Х/1); 

— 2Сб — за промена на податоци во Специ-
фикацијата за раздолжување на привремено изве-
зени стоки (Образец XV); 

— 336 -— за промена на податоци во увозната 
царинска декларација за сместување на стоки на 
хонсигнација (обрасци V и У/1), во увозната ца-
ринска декларација за конечно царинење на кон-
еигнациони стоки (обрасци VI и У1/1), во излезниот 
лист на консигнациони стоки (обрасци ХП и XII I) 
и во Спецификацијата за зголемување — нама-
лување на вредноста на консишационите стоки 
(обрасци XVI и XVI/]); 

2) во рубриката 2 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот на царинарницата односно на 
царинската испостава од рубриката 1 на докумен-
тот во кој се исправаат податоците, а во шифре-
ното поле со должина од пет места се запишува 
шифрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 3 (Документ што се исправа) 
се запишува називот ма образецот во кој се .испра-
ваат податоците, а во шифреното поле со должина 
од осум места, во првите шест места се запишува 
бројот под кој образецот, во кој податоците ,се 

исправаат е регистриран кај царинарницата, а во 
другите дие моста, одвоени со испрекината линија, 
се запишуваат последните два броја на годината 
во која е регистриран образецот кај царинарни-
цата ; 

4) во рубриката 4 (\ТЅ), во шифреното поле со 
должина од три места се запишува бројот УЅ на 
образецот во кој податоците се исправаат (на при-
мер- ако се менува податокот во увозната царинска 
декларација за сместување на стоки на консигка-
ција, во рубриката 4 се запишува: „ЗОО"); 

5) во рубриката 5 (Датум) се запишуваат со 
цифри денот, месецот и годината кога листот на 
промена на податоци и е поднесен на царинарни-
цата. Ако решението со кое се менуваат податоците 
го донесува царинарницата по службена должност, 
во рубриката 5 со ц\фри се запишуваат денот, 
косениот и годината к^.-а царинарница го Донесла 
решен, 161 е; 

'6)'во рубриката 6 (Царински обврзник) се за-
пишува вливот и адресата на лицето кое, во 
-рахима зна член,24 од Царинскиот закон, е царин-

ски обврзник, а во шифреното поле со должина од 
седум места се запишува матичниот број на царин-
скиот обврзник; 

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 цари-
нарницата. 

8) во рубриката 8 (Надлежна* народна банка) 
се запишува седиштето на надлежната народна 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на царинскиот обврзник; 

9) во рубриката 9 (Број и датум на заклучокот) 
се запишуваат бројот на пријавата за склучен до-
говор за увоз, односно бројот на пријавата за склу-
чен договор за извоз, од контролникот што го води 
организацијата на здружен труд според Наредбата 
за бодење евиденција за склучени девизни и кре-
дитни работи со странство, а под кој таа пријава 
е регистрирана кај надлежната народна банка и со 
цифри: денот, месецот и годината на склучувањето 
на договорот; 

10) во рубриката 10 (Реден број на наименува-
њето) во шифреното поле со должина од три места, 
ее 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 40 на овој правилник 
(на пример: во Образецот I — рубриките 1 до 25; 
во Образецот IV — рубриките 1 до 21; во Образе-
цот V — рубриките 1 до 14), рубриката 10 не се по-
полнува. 

Ако образецот се поништува, во смисла на 
член 40 став 1 од О В О Ј правилник, во рубриката 10 
се запишува број .,999"; 

11) во рубриката 11 (Реден број на рубриката), 
БО шифреното поте со должина од две места се за-
пишува редниот број на рубриката од образецот во 
КОЈ се менуваат податоците. 

Ако образецот се поништува, во смисла на 
член 40, став 1 од О В О Ј правилник, во рубриката 11 
се запишува бројот „89"; 

12) во рубриката 12 (Назив на рубриката) се 
запишува називот на рубриката од образецот во кој 
се менуваат податоците; 

13) во рубриката 13 (Поранешен податок) во 
шифреното поле со должина од единаесет цели и 
две децимални места се запишува податокот, од-
носно шифрата што се менува. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 
40 став 1 од овој правилник, рубриката 13 не се 
пополнува. 

Ако податокот што се исправа е цел број, во 
делот на шифреното поле за децимални места, од-
воени со испрекината линија, се запишуваа-" нули; 

14) во рубриката 14 (Нов податок), во шифре-
ното поле со должина од единаесет цели и две де-
цимални места, се запишува нов податок односно 
шифра. 

Ако образецот се поништува, БО смисла на член 
40 став 1 од овој правилник, рубриката 14 не се 
пополнува. 

Ако новиот податок е цел број, во делот на 
шлфреното поле за децимални места, ОДЕ зени со 
испрекината линија, се запишуваат нули. 

VI. ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ 
И ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ 

НА СТОКИ 
Член 44 

Пријава за увоз и провоз на стоки (член 74 
став- 3 од Царинскиот закон) се поднесува на Обра-
зецот XVIII — Пријава за увоз и провоз на стоки. 

Пријава за извоз и провоз на стоки (член 287 
став 4 од Царинскиот закон) се поднесува на Обра-
зецот XIX — Шијава за извоз и провоз на стоки* 
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VII. КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ 

Член 45 
Контролен лист на облагородување се подне-

сува на Образецот XX — Контролен лист на обла-
городување. 

Контролниот лист на облагородување е исправа 
со која привремено увезените стоки заради облаго-
родување се упатуваат на подрачјето на друга ца-
ринарница заради вршење на мерките за царински 
надзор. 

Член 46 -
За стоките што се увезуваат привремено заради 

облагородување на подрачјето на повеќе царинар-
ници, или облагородување™ се врши во повеќе 
фази а организациите на здружен труд се наоѓаат 
на подрачјето на повеќе царинарници, односно ка ј 
друга царинарница во смисла на член 305 став 5 
од Царинскиот закон, увозникот и поднесува на 
царинарницата што ги упатува стоките (во пона-
тамошниот текст: испратеа царинарница) контролен 
лист на облагородување (во понатамошниот текст; 
контролен лист). 

Член 47 
Контролниот лист со препис, односно со фото-

копија 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-
по чну ва увозникот, а другите рубрики — царинар-
ницата. Тие податоци ги заверува царинарницата. 

Член 48 
Контролниот лист се пополнува во три приме-

роци. 
Првиот примерок од контролниот лист го задр-

жува испратната царинарница, а вториот и третиот 
примерок, со препис на решението со кое е одобрен 
привремен увоз и со извадоците и прилозите без 
одлагања и ги доставува на приемната царинар-
ница, 

Член 49 
Ако по завршувањето на една фаза на облаго-

родување на стоките, увозникот ги упатува стоките 
до организацијата на здружен труд на подрачјето 
на друга царинарница која ќе ја изврши следната 
фаза на облагородување, на испратната царинар-
ница и поднесува контролен лист и препис, односно 
фотокопија на решението за одобрение на привре-
мен увоз. 

Доставувањето на контролен лист на друга ца-
ринарница се врши на начинот пропишан во член 
48 став 2 од овој правилник. 

Член 50 
Ако привремено увезените стоки се враќаат 

преку царинарницата што го одобрила привреме-
ниот увоз, а облагородување'^ е вршено на подрач-
јето на повеќе царинарници, увозникот не и подне-
сува на царинарницата контролен лист на облаго-
родување. 

Член 51 
Ако една работа на облагородување на стоките 

е вршена на подрачјето на повеќе царинарници, а 
враќањето на стоките е одобрено преку една цари-
нарница, увозникот не и поднесува на царинарни-
цата контролен лист на облагородување. 

VIII. БРОДСКА КНИГА 

Член 52 
Сите бродови и други пловни објекти (во пона-

тамошниот текст: брод) што превезуваат стоки во 

смисла на член 53 од овој правилник, се должни: 
да водат бродска книга на образецот XXI — Брод-
ска книга. 

Бродската книга је заверува царинарницата 
надлежна според матичната лука односно приста-
ништето на бродот. 

Бродската книга заверена од царинарницата 
претставува царинска исправа од член 114 точка 2 
од Царинскиот закон. 

Член 53 
Царински надзор на домашни стоки што се 

превезуваат од едно домашно место во друго до-
машно место по море, гранични реки или гранични 
езера, и над стоките што ги превезуваат бродовите 

% од член 114 точ. 5, 6 и 7 од Царинскиот закон, цари-
нарницата врши со преглед на бродската книга и 
со преглед на бродот. 

Член 54 
Возарот е должен непосредно по извршениот 

натовар на- стоките во бродот да ги запише подато-
ците за натоварените стоки во Бродската книга 
(рубрики 1 до 7). 

Член 55 
Возарот е должен непосредно по извршениот 

истовар на стоките од бродот да ги запише подато-
ците за истоварените стоки во Бродската книга 
(рубрики 8 до 10), а примателот на стоките го пот-
врдува приемот на стоките во рубриката 11 на Брод-
ската книга. 

Член 58 
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 истоварат, а во рубриките 9 
и 10 — количината на истоварените стоки и дату-
мот на истоварат, посебно за секое место на нато-
варот. Наведените податоци примателот на стоките 
ги потврдува во рубриката 11 на Бродската книга. 

Член 57 
Царинарницата повремено врши преглед на 

бродовите што превезуваат стоки во смисла на 
член 53 од овој правилник, и со споредување на 
податоците од Бродската книга со состојбата на 
стоките што се превезуваат, проверува дали Брод-
ската книга се води уредно и точно. 

За утврдените неисправности царинарницата 
составува записник во два примерока, од кои еден 
задржува, а другиот му го предава на возарот. 

IX. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО КОЈА СТОКИТЕ 
СЕ УПАТУВААТ НА ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА 

Член 58 
Ако со Царинскиот закон или со прописите до-

несени врз основа на тој закон не е определено 
поинаку, стоките и се упатуваат на друга цари-
нарница со царинска проследиш^ на Образецот 
XXII — Царинска преседница. 

Член 59 
Ако стоките и се упатуваат на друга царинар-

ница со железничко превозно средство, железнич-
ката станица и поднесува на царинарницата, кон 
пријавата за увоз и провоз на стоки, железничка 
превозна исправа на која, во зелена боја, е втиснат 
штембил за увозни царински стоки, односно за про-
воз ни царински стоки на Образецот XXIII. 

Член 60 
Ако стоките и се упатуваат на друга царинар-

ница со воздухоплов, се поднесува посебен мани-
фест на Образецот XXIV — Посебен стоковен ма-* 
нифест за царински стоки. 
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Ако на друга царинарница # се упатува багаж 
пристигнат со воздухоплов одвоено од сопственикот, 
на царинарницата и се поднесува посебен стоковен 
манифест на Образецот XXV — Посебен манифест 
за патнички багаж пристигнат одвоено од сопстве-
никот. 

Член 61 
Ако стоките што и се пријавени на царинар-

ницата, според дополнителна диспозиција или од 
други причини, се враќаат во земјата од КОЈ а се 
доставени или се упатуваат во некоја друга земја, 
на превозните исправи мора да се назначи дека се 
во прашање странски стоки и да се наведе земјата 
од која стоките пристигнале во Југославија. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 
Организацијата на здружен труд што е регис-

трирана за вршење на надворешнотрговски про-
мет и што во царинската постапка учествува како 
царински обврзник или подносител на декларација, 
поднесува барање до Сојузната у п р ^ а за царини 
— Електронски сметковен центар заради запишу-
вање во регистарот на царинските обврзници. Кон 
барањето се поднесува решение од надлежниот 
окружен стопански суд за запишување во регис-
тарот на надворешно трговските организации и 
соодветната исправа од надлежниот статистички 
орган за .матичниот број. Врз основа на поднесе-
ното барање, Сојузната управа за царини издава 
потврда за запишувањето во регистарот на царинс-
ките обврзници. 

Член 63 
Ѓ г Обрасците I до XXVI и Кодексот на шифрите, 
се отпечатени кон овој правилник и претставуваат 
негов составен дел. 

Обрасците I, 1/1, IV, IV/!. V, У/1, VI, \Ч/1, 
VIII, VIII/!, X, Х/1, XI, Х1/1, XII, ХН/1, XIV, XV, 
XVI и XVI/! се приспособени за електронска обра-
ботка на податоците. 

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 шифрено поле, 
од левата страна на шифреното поле ќе останат 
слободни онолку Места за колку податокот има по-
малку цифри од бројот на местата во шлфреното 
поле. 

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 шифрено поле, 
таквиот податок мора да се подели и да се пријави 
{под два редна броја на наименувањето. 

Ако во обрасците од став 2 на овој член при 
обработката во Електронскиот сметковен центар ќе 
се утврди дека некој од нив не е пополнет во сми-
сла на одредбите од .овој правилник, истиот и се 
враќа на надлежната царинарница заради ис-
правка. Царинарницата е должна на сите приме-
роци да изврши потребна исправка и во рок од 3 
дана да го врати исправениот документ до емот-
ивниот центар на обработка. За извршената ис-
правка ќе се извести подносителот на документот 
и надлежната народна банка на која и е доставен 
документот. 

Член 64 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за на-
чинот на пополнување и поднесување на исправите 
во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/79, 15/80 и 36/80). 

Леток, 26 декември 1980 

Член 65 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1981 година. 

Бр. Д-13073/1 
2 декември 1980 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа за царини, 

Ненад Мирковиќ, е. р. 

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦА-

РИНСКАТА ПОСТАПКА 

I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ЕДИНИЦИ 

СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

1 Сарајево 91006 
1) Царинска испостава Аеродром Са-

рајево - 91014 
2) Царинска испостава Мостар 91049 
3) Царинска испостава Пошта Сара-

јево 91057 
4) Царинска испостава Зеница 91073 
5) Царинска испостава Железничка 

станица Сарајево 91081 

2 Босански Нови 92002 
1) Царинска испостава Железничка 

станица Босански Н О Р И 92029 
2) Царинска испостава Бихаћ 92053 

3 Тузла 93009 
1) Царинска испостава Брчко 93017 
2) Царинска испостава Добој 93025 

- 3) Царинска испостава Тузла > 93033 
4) Царински реферат Зворник ' 93041 

4 Бања Лука 94005 
1) Царинска испостава Бања Лука 94013 
2) Царинска испостава Босанска Гра-

дишка 94021 
3) Царинска испостава Јајце 94043 

СР ЦРНА ГОРА 

5 Титоград 35009 
1) Царинска испостава Титоград 35025 
2) Царинска испостава Рожај 35041 
3) Царинска испостава Никшић 35076 
4) Царинска испостава Цетиње 35084 
5) Царинска испостава Аеродром Ти-

тоград 35092 
6) Царинска испостава Пошта Тито-

град 35106 
7) Царинска испостава Бијело Поље 35114 

в Бар 36003 
1) Царински реферат Аеродром Ти-

ват 36013 

Ред. 
б р О Ј 

Назив на царинарницата, односно на 
нејзината организациона единица 

Шифра 

1 2 3 
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2) Царинска испостава Лука Бар 86021 
3) Царинска испостава Херцег Нови 3604$ 
4) Царинска испостава Котор 36056 
5) Царинска испостава Железничка 

станица Бар 36064 
6) Царински реферат слободна цари-

нска зона к 36072 

СР ХРВАТСКА 

7 Загреб 41009 
1) Царинска испостава Аеродром 

„Плесо" Загреб 41017 
2) Царинска испостава Карловац 41025 
3) Царинска испостава Пошта Загреб 41033 
4)" Царинска испостава Сисак 41041 
5) Царинска испостава Западни ко-

лодвор — Загреб 41068 
6) Царинска испостава Житњак 41076 
7) Царинска испостава Велесајам 

Загреб 41084 
8) Царински реферат Главни коло-

двор — Загреб 41092 
9) Царинска испостава за послове 

консигнације Загреб 41106 
10) Царинска испостава за послове 

царињења привремено увезене и 
извезене робе Јанкомир — Загреб 41114 

-11) Царинска испостава Ранжирни 
колодвор — Загреб 41122 

12) Царинска испостава Кутина 41130 

8 Копривница 42005 
1) Царинска испостава Копривница 

— Ђекењеш 42013 
2) Царинска испостава Коториба 42021 
3) Царинска испостава Горичан 42043 
4) Царинска испостава Терезипо По-

ље 42056 
5) Царинска испостава Вараждин 42064 
6) Царински реферат Ћекењеш 42072 
7) Царински реферат Пошта Вараж-

дин 42080 

9 Осијек 43001 
1) Царинска испостава Бели Магта-
. ст ир 43023 
2) Царинска испостава Железничка 

станица Осијек 430об 
3) Царинска испостава Славонски 

Брод 43044 
4) Царинска испостава Пошта Оси-

јек 430^2 
5) .Царинска испостава Банковни 43060 
6) Царинска испостава Вуковар 43079 

. 7) Царинска испостава Доњи Михо-
љац . , 43087 

8) Царински реферат Кнежево 43095 
9) Царинска испостава Лука Драва 

Осијек 43109 
Ш Царински реферат Опатовац 43117 
11) Царинска испостава Аеродром 

Осијек 43125 

10 Пула 44008 
1) Царинска испостава Аеродром Пу-

ла 44016 
2) Царинска испостава Лука Пула 44024 
3) Царинска испостава Лука Раша 44059 

11 Ријека 45004 
1) Царинска испостава Аеродром Ри-

јека 45012 
2) Царинска испостава Бакар — Шкр-

љево 45020 
3) Царинска испостава Пошта Ријека 45039 
4) Царинска испостава Лука Ријека 45047 
5) Царинска испостава Железничка 

станица Ријека 45055 
6) Царинска испостава за послове 

кснсигнације Ријека 45101 
7) Царинска испостава Омишаљ 45136 

12 Сплит 51004 
1) Царинска испостава Аеродром 

Сплит 51012 
2) Царинска испостава Лука Сплит 51020 
3) Царинска испостава Пошта Сплит 51039 

13 Дубровник 52000 
1) Царинска испостава Аеродром 

„Ћ ил или" 52019 
2) Царинска испостава Пошта Дуб-

ровник 52035 
3) Царинска испостава Груж — Дуб-

ровник 52043 
4) Царинска испостава Кзрчула 52051 

14 Шибеник 53007 
1) Царинска испостава Лука Шибе-

ник 53015 
2) Царински реферат Индустријска 

зона Ражтше 53023 
3) Царински реферат Книн 53031 

15 Задар 54003 
1) Царинска испостава Аеродром 

Задар 54011 
2) Царинска испостава Гаженица 54038 
3) Царинска испостава Лука Задчр ' 54046 

16 Кардељево 55000 
1) Царинска испостава Кардел^ѕо 55018 
2) Царинска испостава Петковић 55026 

СР МАКЕДОНИЈА 

17 Скопје 81000 
1) Царинска испостава Аеродром „Пе-

тровац" Скопје 31019 
2) Царинска испостава Деве Ваир 81027 
3) Царинска испостава Куманово 81035 
4) Царинска испостава Маџари 81043 
5) Царинската испостава Пошта Скопје 81051 
6) Царинска испостава Титов Велес 81078 
7) Царинска испостава Штип 81086 
8) Царинска испостава Гостивар 81094 
9) Царински реферат Железарница 

Скопје . 81108 

18 Битола . 82007 
1) Царинска испостава Битола 82015 
2) Царинска испостава Аеродром Ох-

рид 4 , 82023 
3) Царинска испостава Меџит лиј а 820Л 
4) Царинска испостава Прилеп. 820Л8 
5* Царинска испостава Ќафасан - $2066 

Царински реферат Пошта Битола 82074 
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7) Царински реферат Железничка 
станица Кременица 82082 

8) Царинска испостава Кичево 82090 
9) Царинска испостава Суводол 82104 

19 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) Царински реферат Ново Село 8''052 
6) Царински реферат Кавадарци 88070 

СР СЛОВЕНИЈА 

20 Лзубљана 61000 
1) Царинска испостава Јавна скла-

дишта Љубљана 61018 
2) Царинска испостава К р а њ 61026 
3) Царинска испостава Аеродром 

Брник — Љубљана 61034 
4) Царинска испостава Пошта Љуб-

љана 61042 
5) Царинска испостава Ново Место 61050 
6) Царинска испостава за послове 

консигнације Љубљана 61077 
7) Царинска испостава Кршко 61085 

21 Ц е « 62006 
1) Царинска испостава Белење 62014 
2) Царинска испостава Цеље 62022 

22 Дравоград 63002 
1) Царинска испостава Холмец 63010 
2) Царинска испостава ПреЕаље 63029 
3) Царинска испостава Вич 63037 
4) Царинска испостава Радље 63045 
5) Царинска испостава Дравоград 63053 

23 Горња Рад гона 64009 
1) Царинска испостава Мурска Собата 64017 
2) Царинска испостава Горња 

Рад го на 64025 
3) Царинска испостава Кузма 64033 
4) Царинска испостава Долга Вас 64041 
5) Царинска испостава Ходош 64068 
6) Царинска испостава Гедеровци 64076 
7) Царинска испостава Трате 64084 

24 Јссенице 65005 
1) Царинска испостава Језерско 65013 
2) Царинска испостава Љубељ 65021 
3) Царинска испостава Подкореи 65048 
4) Царинска испостава Ратече 65056 
5) Царинска испостава Железничка 

станица Јесенице 65064 

25 Копер 66001 
1) Царинска испостава Лазарет 66028 
2) Царинска испостава Копер 66036 
3) Царинска испостава Слободна 

царинска зона Копер 66044 
4) Царинска испостава Ш к о ф и ј е 66052 
5) Царински реферат Пиран 66060 
6) Царинска испостава Умаг 66079 
7) Царински реферат Сермив 66087 

26 Марибор 67008 
1) Царинска испостава Пошта 

Марибор * 67016 
2) Царинска испостава Шеитиљ 67024 
3) Царинска испостава Железничка 

станица Марибор 67032 
4) Царинска испостава Аеродром Ма-

рибор 67040 
5) Царинска испостава Ј у р и ј 67059 
6) Царинска испостава Јавна скла-

дишта Марибор , 67067 

27 Нова Горица 63004 
]) Царинска испостава Предил 68012 
2) Царинска испостава Робич 68020 
3) Царинска испостава Рожна Долина 68039 
4) Царинска испостара Железничка 

станица Нова Горица 68047 
5) Царинска испостава Доброно 68063 
6) Царинска испостава И дрита 68071 
7) Царински реферат Шемпетер ^ 68098 

28 Ссжгша 69000 
1) Царинска испостава Фериетичи 69019 
2) Царинска испостава Козина 69027 
3) Царинска испостава Железничка 

станица Сежана 69035 
4) Царинска испостава Терминал 

Сежана 69043 
5) Царинска испостава Липице 69051 
6) Царински реферат Репентабор 69078 
7) Царински ресо:рат Гор! а неко * 69086 

Царински реферат Кзарићи 69094 

СР СРБИЈА 

29 Београд 11002 
1) Царинска испостава Аеродром 

Београд 11010 
2) Царинска испостава Лука Београд 11029 
3) Царинска испостава Панчево - 11037 
4) Царинска испостава Пошта 

Београд 11045 
5) Царинска испостава Смедерево 11053 
6) Царинска испостава Шабац 11088 
7) Царинска испостава Ранжирна 

железничка станица Макиш — 
Београд 11096 

8; Царинска испостава Железничка 
станица Београд 11118 

9) Царинска испостава Београдски 
Са там Београд 11126 

10) Царинска испостава за послове 
копсигнације Београд 11134 

11) Царинска испостава Ваљево 11150 
12) Царински реферат Лозница 11169 
13) Царински реферат Пожаревац 11177 

30 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 Гра-

диште 12068 

31 Димитровград 13005 
1) Царинска испостава Градина 13013 
2) Царинска испостава Железничка 

станица Димитровград 13021 
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32 Краљево 
1) Царинска испостава Крушевац 
2) Царинска испостава Титово Ужице 
3) Царинска испостава Краљево 
4) Царинска испостава Чачак 
5) Царинска испостава Прибој 

33 Ниш 
II Царинска испостава Бор 
2) Царинска испостава Лесковац 
3) Царинска испостава Рибарци 
4) Царинска испостава Стразимировци 
5) Царинска испостава Вршка Чука 
6) Царинска испостава Електронска 

индустрија Ниш 
7) Царинска испостава Железничка 

станица Ниш 
8) Царинска испостава Пошта Ниш 
9) Царински реферат Мајданпек 

34 Крагујевац 
1) Царинска испостава Крагујевац 
2) Царинска испостава Светозарево 
3) Царинска испостава Смедеревска 

Паланка \ 
4) Царински реферат „Застава" — 

Крагујевац 

САП ВОЈВОДИНА 

35 Нови Сад 
1) Царинска испостава Лука и скла-

дишта Нови Сад 
2) Царинска испостава Бачка Паланка 
3) Царинска испостава Сремска 

Митровица 
4) Царинска испостава Врбас 
5) Царинска испостава Пошта 

Нови Сад 
6) Царинска испостава Ранжирна 

железничка станица Нови Сад 
7) Царинска испостава за послове 

консигнаиије Нови Сад 

36 Бездан 
1) Царинска испостава Апатин 
2) Царинска испостава Бачки Брег 
3) Царинска испостава Дунав—Бездан 

37 Вршац 
1) Царинска испостава Калуђерооо 
2) Царинска испостава Батин 
3) Царинска испостава Железничка _ 

станица Вршац 

38 Зрењанин 
1) Царинска испостава Кикинда 
2) Царинска испостава Зрењанин 
3) Царинска испостава Српска Црња 

39 Суботица 
1) Царинска испостава Хоргош 
2) Царинска испостава Јавна 

складишта Суботица 
3) Царинска испостава Железничка 

станица Суботица 
4) Царинска испостава Келебија 
5) Царинска испостава Сента 
6) Царинска испостава Железничка 

станица Хоргош 

14001 
14036 
14044 
14052 
14060 
14079 

15008 
15016 
15024 
15032 
15040 
15059 

15067 

15075 
15083 
15091 

17000 
17019 
17027 

17035 

17043 

21008 

21016 
21024 

21032 
21040 

21059 

21067 

21075 

22004 
22012 
22020 
22039 

23000 
23019 
23027 

23035 

24007 
24015 
24023 
24031 

25003 
25011 

25038 

25046 
25054 
25062 

85070 

САП КОСОВО 

40 Приштина 
1) Царинска испостава Приштина 
2) Царинска испостава Косовска 

Митровица 
3) Царинска испостава Призрен 
4) Царински реферат Врбница 
5) Царински реферат Пошта При-

31003 
31011 

31038 
31046 
31062 

31070 

II. СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ, СТОПАНСКА ГРАНКА 
И ДРУГА ДЕЈНОСТ (ГРУПИ НА КОРИСНИЦИ НА 

УВЕЗЕНИ СТОКИ) 

Реден Стопанска де]ност, стопанска гран-
број ка и друга дејност (групи на корис- Шифра 

ници на увезени стоки) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 

Електростопанство 01010 
Производство на јаглен 01020 
Преработка на Јаглен 01030 
Производство на сурова нафта 01041 
Производство на земен гас 01042 
Производство на деривати од нафта 01050 
Производство на железна руда 01060 
Производство на железо и челик 01071 
Производство на феролегури 01072 
Производство на руда и концентрат 
на бакар 01081 
Производство на руда и концентрат 
на олово и цинк 01082 
Производство на боксит 01083 
Производство .на руда и концентрат 
на други обоени метали 01089 
Производство на бакар 01091 
Производство на олово 01092 
Производство на цинк 01093 
Производство на глиница и алуми-
ниум 01094 
Производство на други обоени метали 01099 
Преработка на алуминиум * 01101 
Преработка на бакар и на други 
обоени метали ** 01109 
Производство на неметални минера ти 
(без сол) 01111 
Производство на сол 01112 
Производство на стакло 01121 
Производство на огноотпорен мате-
ријал 01122 
Производство на порцелан и кера-
мика 01123 
Производство на други неметални 
минерали 01129 
Производство на метален репродук-
ционен материјал 01131 
Производство на метални, градежни 
и други конструкции 01132 
Производство на стоки за широка по-
трошувачка и други метални произ-
води 01139 
Производство на машини и уреди 
(без електрични и земјоделски) 01141 
Производство на земјоделски машини 01142 
Производство на опрема за профе-
сионални и научни цели, на мерни и 
контролни инструменти и уреди за 
автоматизација на управувањето (ос-
вен оние од гранката 0117) 01143 
Производство и поправка на шински 
возила 01151 
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34 
35 

36 
37" 

38 

39 
40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47, 48 
49 

50 

51 
52 
53 
54 
55; 

56 
57 

58 
59 
60 

61 
62 
63 

64 

65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 

73 

74 
75 

76 

77 

78 

79 

80 

Производство на патни возила 01152 
Производство на други сообраќајни 
средства 01159 
Бродогра д ба 01160 
Производство на електрични машини 
и уреди "" 01171 
Производство на електронски и теле-
комуникациони уреди 01172 
Производство на кабли и проводници 01173 
Производство на електрични апарати 
за домаќинството 01174 
Производство на други електротех-
нички производи 01179 
Производство на хемикалии (освен за 
земјоделството 03181 
Производ ство на хемикалии за земјо-
делство 01182 
Производство, на хемиски влакна и 
пластични маси 01183 
Производство на лекови и фарма-
цевтски суровини 01191 
Производство на средства за перење 
и, козметички препарати 01192 
Производство на бои и лакови 01193 
Преработка на пластични маси 01194 
Производство на други хемиски про-
изводи 01199 
Производство на камен, чакал и пе-
сок . 01200 
Производство на вар и гипс 01211 
Производство на цемент 01212 
Производство на тули и ќерамиди 01213 
Производство на градежни префаб-
р^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 01241 
Преработка на хартија 01242 
Производство на влакна, предиво и 
конец 01251 
Производство на ткаенини 01252 
Производство на трикстажнп предива 01261 
Производство на текстилна конфек-
ција 01262 
Производство на други текстилни 
производи 01269 
Производство на кожа и крзно 01270 
Производство на кожеви обувки 01281 
Производство на кожена галантерија 01282 
Производство на кожена и крзнена 
конфекција • 01283 
Преработка на каучук 01290 
Мелење и лупење на жито 01301 
Производство на леб и тестенини 01302 
Преработка и конзервирање на овош-
је и зеленчук 01303 
Преработка и конзервирање на месо 
и риба 01304 
Преработка и конзервирање на млеко 01305 
Производство на шеќер 01306 
Производство на кондиторски произ-
води 01307 
Производство на растителни масла и 
масти 01308 
Производство на^ други прехранбени 
производи (без добиточна храна) 01309 
Производство на алкохол од расти-
телно потекло и на алкохолни пи-
јачки 01311 
Производство на безалкохолни пи-
ј а ч к и : 01312 

81 Производство на добиточна храна 01320 
82 Производство на ферметиран тутун 01331 
83 Преработка на тутун 01332 
84 Графичка дејност 01340 
85 Производство на разнородни произ-

води 01390 
86 Полдоделетво 02011 
87 Овоштарство 02012 
88 Лозарство 02013 
89 Сточарство 02014 
90 Земјоделски услуги . 02020 
91 Рибарство 02030 
92 Шумарство 03000 
93 Водостопанство 04000 
94 Високоградба 05010 
95 Нискоградба и хидроградба 05020 
96 Инсталациони и завршил работи во 

градежништвото 05030 
97 Железнички сообраќај 08010 
98 Поморски сообраќај 06020 
99 Речен и езерски сообраќај 06030 

100 Воздушен сообраќај- 06040 
101 Патен сообраќај 06050 
302 Градски сообраќај 06060 
103 ЈДевоводен транспорт €6070 
104 Претоварил услуги 06080 
105 ПТТ услуги 06090 
106 Трговија 07000 
107 Угостителство и туризам 08000 
108 Занаетчиство и лични услуги < 09000 
309 Станбено-комунални дејности и уре-

дување на населби и простори 10000 
НО Финансиски, технички и деловни 

услуги 11000 
111 Образование, наука и информации 12000 
112 Здравствена и социјална заштита 13000 
113 Општествено-политички заедници, 

самоуправни интересни заедници и 
општествено-политички организации 
(без ЈНА, сојузни дирекции за ре-
зерви и други сојузни органи и орга-
низации) 14001 

114 Југословенска народна армија и 
пошти 14002 

115 Сојузна дирекција за резерви на пре-
хранбени производи 14004 

116 Сојузна дирекција за резерви на 
индустриски производи 04005 

117 Сојузна дирекција за промет и ре-
зерви на производи со посебна на- < 
мена 04006 

118 Други сојузни органи и организации 14007 
119 Амбасади, странски претставништва 

и странски државјани _ 14049 
120 Приватници 15000 

ИТ. НАДЛЕЖНИ НАРОДНИ БАНКИ 

Реден 
број 

Седиште на Народната банка Шифра 

1 2 - 3 

1 Сарајево 108 
2 Титоград 205 
3 Загреб 302 
1 Скопје 418 
5 Љубљана 507 
6 Београд 704 
7 Београд — Војни сервис у саставу 

Народне банке Југос лави је 612 
8 Нови Сад 809 
9 Приштина 906 
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IV. ДРЖАВИ 

1. Европа 

Реден 
број 

Назив на земјата 

2 Азија 

Шифра 

1 2 3 

1 Албанија 101 
2 Андора 102 
3 Австрија 103 
4 Белгија 104 
5 Бугарија 105 
6 Чехословачка 106 
7 Данска 107 
8 Ј ДР Германија 108 
9 Финска 109. 

10 Франција НО 
11 Гибралтар 111 
12 Грција 112 
13 Холандија 113 
14 Ирска 114 
15 Исланд 115 
16 ^талија 116 
17 Југославија 117 
18 Лихтенштајн 118 
19 Луксембург 119 
20 Унгарија 120 
21 Малта 121 
22 Монако 122 
23 Норвешка 123 
24 Пољска 124 
25 Португалија 125 
26 Романија 126 
27 Сан Марино 127 
28 СР Германија 128 
29 СССР 129 
30 Шпанија 130 
31 Швајцарија 131 
32 Шведска 132 
33 Велика Британија 133 

1 2 3 

1 Авганистан 201 
2 Бахреин 202 
3 Бангладеш 203 
4 Бурма 204 
5 Бутан 205 
6 Филипини 206 
7 Хонг-Конг 207 
8 Индија 208 
9 Индонезија 209 

10 Ирак 210 
11 Иран 211 
12 Израел 212 
13 Јапонија 213 
14 Јеменска Арапска Република 214 
15 ДНР Јемен 215 
16 Јордан 216 
17 Демократска Кампућија 217 
18 Кина 218 
и Кипар 219 
20 Република Кореја 220 
21 ДНР Кореја 221 
22 ЌуваЈТ 222 
23 Катар 223 
24 НДР Лаос 224 
25 Либан 225 
26 Малезија 226 

1 2 3 

27 Малдиви 227 
28 Монголија 228 
29 Непал 229 
30 Оман 230 
31 Пакистан 231 
32 Саудиска Арабија 232 
33 Сингапур . 233 
34 Сириска Арапска Република 234 
35 Шри Ланка 235 
36 Тајланд 236 
37 Турска 237 
38 Обединети Арапски Емирати 238 
39 Тајван 241 
40 СР Вијетнам 242 
41 Сиким 243 

3. Африка 

1 2 3 

1 Алжир 301 
2 Ангола 302 
3 Боцвана 303 
4 Бурунди 304 
5 Централна Афричка Република 305 
6 Чад 306 
7 НР Бенин 307 
8 Габон 308 
9 Гамбија 309 

10 Гана 310 
11 Горња Волта 311 
12 Гвинеја 312 
13 Гвинеја Бисао 313 
14 Родезија 314 
15 Јужноафричка Република 315 
16 Обединета Република Камерун 316 
17 Кенија 317 
18 Конго (Бразавил) 318 
19 Лесото 319 
20 Либерија 320 
21 Либиска Арапска Џамахирија 321 
22 Мадагаскар 322 
23 Малави 323 
24 Мали 324 
25 Мауританија 325 
26 Маурициус 326 
27 Мароко 327 
28 Мозамбик 328 
29 Нигер 329 
30 Нигерија 330 
31 Брегот на слоновата коска 331 
32 Руанда 332 
33 Сенегал 333 
34 Сијера Леоне 334 
35 Сомалија 335 
36 Судан 336 
37 Свазилднд 337 
38 Обединета Република Танзанија 338 
39 Того 339 
40 Тунис 340 
41 Уганда 341 
42 Заир 342 
43 Замбија 343 
44 Етиопија 344 
45 Арапска Република Египет 345 
46 Екваторијална Гвинеја 346 
47 Република Сеј шеди . 347 
48 Зеленортска Република 348 
49 Демократска Република Комори 349 
50 Газа 350 
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V. ВИДОВИ НА ИЗВОЗОТ 
1 2 3 

V. ВИДОВИ НА ИЗВОЗОТ 

51 Сао Томе и Принципе 
52 Република Џибути 
53* Република Зимбабве 

351 
352 

Реден 
број 

Вид на извозот Шифра 51 Сао Томе и Принципе 
52 Република Џибути 
53* Република Зимбабве 353 _ 1 2 3 

4. Северна и Средња Америка 

1 2 3 3 

1 Бахамска Острва 401 4 к 
, 2 Барбадос 402 

3 Бермудска Острва 403 6 4 Република Хондурас 404 6 
5 Ел Салвадор 405 
6 Доминика нека Република 406 Г7 
7 Гвадалупа 407 1 

8 8 Гватемала 408 
1 

8 
9 Хаити 409 9 10 Холандски Антили 410 9 

11 Хондурас 411 
12 Јамајка 412 
13 Канада 413 10 14 Костарика 414 10 

15 Куба 415 11 16 Мартииик 416 11 
17 Мексико 417 
18 Никарагва 418 12 19 Панама 419 12 
20 Порторико 420 
21 САД 421 13 22 Триндидад и Тобаго 422 13 
23 Сен Китс-Невис Ангиља 423 14 
24 Гренада 424 14 
24 Гренада 424 15 

5. Јужна Америка 
16 16 

1 2 3 

1 Аргентина 501 17 
2 Боливија 502 

17 

3 Бразил 503 
4 Чиле 504 18 
5 Еквадор 505 
6 Француска Гијана 506 19 
7 Гијана (Гвајана) 507 
8 Колумбија 508 

20 9 Парагвај 509 20 

10 Перу 510 21 
11 Уругвај 511 

22 12 Венецуела 512 22 
13 Суримам 513 
14 Доминика 514 23 
15 Света Луција 515 24 

25 
6. Океанија 

26 
1 2 3 

26 

1 Австралија 601 27 
2 Нова Гвинеја 602 
3 Нови Зеланд 603 28 4 Фиџи 604 28 

5 Западна Самоа 605 
6 Остала океанија 609 29 
7 Соломонска Острва 611 
8 Тонга 612 30 

Редовен извоз 
Компензациони работи 
Извоз на стоки со вграден привреме-
но увезен материјал 
Извоз на стоки на консигнација 
Извоз на стоки што биле увезени БО 
закуп 
Извоз на стоки заради снаб/дување на 
превозни средства во меѓународниот 
сообраќај 
И З Е О З на стоки — пазарна продажба 
Извоз на стоки — комисиона про-
дажба 
Извоз на стоки од страна на органи-
зација на здружен труд и други ор-
ганизации без наплата на против-
вредност 
Извоз на стоки на име помош — од 
страна на С Ф Р Ј 
Извоз на привремено увезени стоки 
во непроменета состојба, вклучувајќи 
и привремено увезени стоки во закуп 
Извоз на привремено увезени стоки 
од облагородување (доработка, прера-
ботка, обработка) 
Извоз на привремено увезени стоки 
од поправка 
Привремен извоз ма стоки на саеми и 
изложби 
Привремен извоз на алат и ситен ин-
вентар од страна на организации на 
здружен труд што изведзтваат работи 
во странство 
Привремен извоз на 
употреба во процесот 
ството 
Привремен извоз на 
вградување во странски стоки што ќе 
се увезат 
Привремен извоз на стоки заради 
об навредување (обработка, дора-
ботка, преработка) 
Привремен извоз по основ на отста-
пување изградба на инвестиционен 
објект на странски изведувач 
Привремен извоз на стоки 
демонстрација и испитување 
Привремен извоз на стоки 
поправка 
Привремен извоз по основ на рабо-
тата на домашни организации на 
здружен труд во странство 
Друг привремен извоз 
Конечно царинење на привремено 
извезени стоки 
Конечно царинење на привремено 
извезени стоки на саеми и изложби 
Извоз по основ на долгорочна произ-
водствена кооперација со странски 
лица 
Извоз по основ на вложување сред-
ства на странски лица во домашни 
организации на здружен труд 
Редовен извоз по основ на отстапу-
вање изградба на инвестиционен об-
јект на странски изведувач 
Отстапување права на индустриска 
сопственост 
Извоз по основ на деловно-технич-
ката соработка со странски липа 

стоки заради 
на проиЗвод-

стоки заради 

заради 

заради 

11 
13 

15 
22 

23 

24 
25 

26 

27 

29 

33 

35 

36 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

55 

56 

57 

58 

59 

60 : 

61 



31 

32 

33 

34 
35 

36 

37 

31 

39 
40 

41 

42 

43 

Извоз за сопствени претпријатија ос-
новани во странство 62 
Извоз за мешовити претпријатија ос-
новани во странство 63 
Редовен извоз по основ на работа на 
домашни организации на здружен 
труд во странство 64 
Враќање на несоодветни стоки бб 
Извоз на стоки заради замена за не-
соодветни стоки што се вратени од 
странство 67 
Реекспорт — излез на стоки што 
биле увезени заради повторен извоз 
во непроменета или битно непроме-
нета состојба 75 
Реекспорт — продажба на стоки во 
странство во непроменета состојба 
што биле купени во странство и сме-
стени во домашни царински складови 76 
Реекспорт — извоз на стоки што 
биле купени во странство заради ин-
дустриска преработка, доработка и 
обработка во домашни производител-
о т организации на здружен труд 7Т 
Рампласман 78 
Привремен извоз на стоки од страна 
на физички лица преку овластени 
организац&и-ла здружен труд 81 
Извоз на стоки од страна на фи-
зички лица преку овластени органи-
зации на здружен труд бб 
Извоз на привремено увезени стоки 
од страна на физички лица преку 
овластени организации на здружен 
труд • 89 
Раздолжување на привремено изве-
зени стоки со решение на царинар-

90 
—' ... < 

VI 

• 

ВИДОВИ НА УВОЗОТ 

Реден Вид на увозот Шифра 
број 
1 2 3 
1 Редовен уво*^ Ц 
2 Увоз на стоки од страна на физички 

лица , 12 
3 Компензациони работи 12 
4 Увоз на стоки со вграден привремено 

извезен материјал 15 
Ѕ Увоз на стоки во закуп 16 
6 Специјален увоз преку ООН 24 
7 Специјален увоз преку Црвен крст 26 
6 Увоз на стоки без плаќање на д^о-

тиввредност 29 
9 Увоз на привремено извезени стоки 

во непроменета состојба 33 
10 Увоз на привремено извезени стоки 

од облагородување (доработка, пре-
работка,'обработка) 25 

11 Увоз на привремено извезени стоки 
од поправка 36 

12 Увоз на привремено извезени стоки 
од саеми и изложби 3? 

13 Привремен увоз на опрема заради 
употреба во процесот на производ-
ството — закуп (други видови) 41 

14 Пресметка на давачките за привре-
мено увезени стоки 42 

15 Привремен увоз на стоки заради 
вградување во домашни стоки што 
се извезат 46 

16 Привремен увоз на стоки заради 
облагородување 1 

17 Привремен увоз по основ на отстапу-
вање изградба на инвестициони об-
јекти на странски изведувач 

18 Привремен увоз на стоки заради де-
монстрација и испитување 

19 Привремен увоз на стоки заради по-
правка 

20 Привремен увоз по основ на работата 
на домашни организации на здружен 
труд во странство 

21 Друг привремен увоз 
22 Конечно царинење на привремено 

увезени стоки според саемска декла-
рација и АТА карнет 

23 Конечно царинење на привремено 
увезени стоки 

24 Увоз по основ на долгорочна произ-
водствена кооперација со странски 
лица 

25 Увоз по основ на вложување сред-
ства на странски лица во домашни 
организации на здружен труд 

26 Редовен увоз по основ на отстапува-
ње изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач 

27 Прибавување права на индустриска 
сопственост 

28 Увоз по основ на деловно-техничката 
соработка со странски лица 

29 Увоз од сопствени претпријатија ос-
новани во странство 

30 Увоз од мешовити претпријатија ос-
новани во странство 

31 Редовен увоз по основ на работа на 
домашни организации на здружен 
труд во странство 

32 Враќање на несоодветни стоки 
33 Увоз на стоки заради замена за не-

соодветни стоки што се вратени во 
странство, односно предадени на ца-
ринарницата 

34 Враќање на непродадени стоки 
35 Враќање на привремено извезен алат 

и ситен инвентар 
36 Рампласман — увоз без плаќање ца-

рина 
37 Рампласман — увоз за плаќање ца-

рина 4 

38 Реекспорт — увоз на стоки заради 
повторен извоз во непроменета или 
битно непроменета состојба 

39 Реекспорт — купување на стоки во 
странство, нивно складирање во до-
машни царински складови и продаж-
ба во странство во непрометпа сос-
тојба 

40 Реекспорт — купувале на стоки во 
странство заради индустриска прера-
ботка, доработка и обработка во до-
машни производителски организации 
на здружен труд и извоз на тие 
стоки 

41 Привремен увоз на стоки од страна 
на физички лица преку овластени 
организации на здружен труд 

42 Увоз на стоки од страна на физички 
лица преку овластени организации 
на здружен труд 

43 Увоз на привремено извезени стоки 
од страна на физички лица преку 
организации на здружен тру& 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

50 

5$ 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

бб 

69 

76 

77 

78 

79 

89 

81 

88 

89 
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44 Раздолжување на привремено увезе-
ни стоки со решение од царинар-
ницата 90 

45 Царинење на стоки по службена 
должност (член 249 став 2 и член 389 
од Царинскиот закон 92 

VII РЕЖИМ НА УВОЗОТ 
IX. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА 

ДАВАЧКИ 
ЦАРИНСКИТЕ 

Реден 
број 

Режим на увозот Шифра Реден 
број 

Начин на плаќање Шифра 

1 2 3 1 2 3 

1 Дозвола — Д 
2 Девизен контингент — ДК 
3 Слободен увоз — ЛБ 
4 Условно слободен увоз ЛБ** 
5 Стоковен контингент — РК 

01 
02 
04 
05 
06 

УШ. ВИДОВИ ВАЛУТИ 

Реден 
број 

Валута Земја Шифра 

1 2 3 4 

1 Долар Австралија 601 
2 Шилинг (Sell) Австрија 103 
3 Шилинг (Sch Австрија (саемски 

аранжмани) 702 
4 Франк (BFr) Белгија 104 
5 Круна (Dkr) Данска 107 
6 Марка (Fmk) Финска 109 
7 Франк (FF) Франција НО 
8 Драхма (Dr) Грција 112 
9 Флорин (Hfl) Холандија 113 

10 Динар (Ir. dm.) Ирак 210 
11 Лира (Lit) Италија 116 
12 Лира (Lit) Италија (Трет. Го-

13 Јен (Yen) 
14 Динар (Dm) 
15 Долар (Сап $) 
16 Динар (Kuv. din) 
17 Марка (DM) 
18 Круна (NKr) 
19 Долар (USA $) 
20 Пезета (РТ) 
21 Франк (Sfr) 
22 Круна ©кг) 
23 Фунта (Lst ц) 

24 Пресмет долар (ОЈ) 
25 Пресмет. фунта (ОЈ) 
26 Пресмет. фунта (OF) 
27 Пресмет долар (ОЈ) 
28 Пресмет. долар (ОЈ) 
29 Пресмет долар (ОЈ) 
30 Пресмет. долар (ОЈ) 
31 Пресмет индиска 

рупија (OIR) 
32 Преемет. долар (ОЈ) 

33 Пресмет. долар (ОЈ) 
34 Пресмет, долар (ОЈ) 
35 Поегмет. пакистан-

ска, рупија (OPR) 

рица и саемски 
аранжмани) 707 

Јапонија 312 
Југославија 117 
Канада 413 
Кувајт 222 
Ср Германија 128 
Норвешка 123 
САД 421 
Шпанија 130 
Швајцарија 131 
Шведска 132 
Велика 

Британија 133 
Албанија 701 
Алжир 741 
Бангладеш 722 
Бразил 771 
Египет 742 
Чехословачка 704 
Гвинеја * 743 
Индија 723 

Демократска 
Кампуќија 725 

Монголија 726 
Германска ДР 705 
Пакистан 727 

на лђг за пренос 1 Плаќање со општ 
(Налог 50) 1 

2 Компензација 2 
3 Плаќање со меница 3 
4 Одлагање плаќања за бродови и 

авиони 4 
5 Обврзници на федерацијата 5 
6 Комбинирано плаќање 9 
7 Плаќање со чек кај царинарницата 7 
8 Плаќање со општ налог за пренос 

од страна на шпедитерот 8 

X. ЕДИНИЦИ НА МЕРА ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО 
ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Реден Единица на мера Шифра 
број 

Шифра 

1 2 3 

1 ж-г » Парче И 
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 . џ 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 

XI. ВИД НА НАЦИОНАЛНОСТА НА ПРЕВОЗНИ-
ТЕ, ОДНОСНО ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА 

Реден [ Вид на превозното, односно Шифра 
број преносното средство 
1 2 3 

1 Железница, домашна 11 
2 Железница, странска 19 
3 Поморски брод, домашен 21 
4 Поморски брод, странски 29 

36 Пресмет. долар (ОЈ) СССР 711 
37 Пресмет. фунта (OF) СР Виетнам 729 
38 Рупија (Рак. Rup.) Пакистан 231 
39 Лира (Tlit) Турска 237 
40 НЗ Долар (NZ $) Нови Зеланд 603 
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5 Речен пловен објект, домашен 
6 Речен пловен објект, странски 
7 Авион, домашен 
8 Авион, странски 
9 Патно возило, домашно 

10 Патно возило, странско 
11 Електровод, водовод и др. 
12 Друго 

31 
39 
41 
49 
51 
59 
69 
81 

ХИ. ОСНОВИ ЗА ИЗМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ 
СТАПКИ 

Реден 
број 

Основи за измена на царинските 
стапки 

1 Снижена царинска стапка, количина 
и вредност на стоките неограничени 1 

2 Снижени царински стапки, количина, 
односно вредност на стоките ограни-
чени 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 на потеклото, количина, 
односно вредност на стоките ограни-
чена 4 

ј Трипартитна преференце алиа ца-
ринска стапка 5 

6 Преференцијална царинска стапка 6 
7 Стапка зголемена во однос на стап-

ката во Царинската тарифа 7 
8 Примена на член 4 од Законот за Ца-

ринската тарифа при конечното ца-
ринење на консигнациони стоки 8 

9 Други измени на царинските стапки* 
— според одлуки, односно решенија 

во кои н£ се наведени тарифните 
броеви, односно .тарифните ставо-
ви од царинската тарифа 

— ослободување од плаќање царина 
според Царинскиот закон 

— други измени 9 

ХЧ1. НАЧИН НА УПАТУВАШЕ НА СТОКИ ОД 
КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД 

Реден Начин на упатување на стоки од Шифра 
број консигнационен склад 

1 Враќање на стоки од коисигнацио-
нен склад во странство односно во 
слободна царинска зона 1 

2 Упатување од консигнационен склад 
на стоки што се наменети за кори-
стење надвор од царинското подрачје 
на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 2 

3 Пренесување на стоки од консигна-
ционен склад во царински магацин 
или во царинско стовариште 3 

4 Пренесување на стоки од консигна-
ционен склад во царински склад 4 

5 Пренесување на стоки од еден во 
друг консигнационен склад на ист 
држател 5 

6 Упатување на стоки од консигнацио-
нен склад во централен магацин во 
луки и пристаништа отворени за ме-
ѓународен сообраќај в 

7 Упатување на стоки од консигнацио-
нен склад заради снабдување на до-
машни странски бродови што сообра-
ќаат во странство 7 

8 Упатување на стоки од консигнацио-
нен склад заради снабдување на воз-
духоплови што сообраќаат со стран-
ство 8 

9 Други случаи на конечно изнесува-
ње на стоки од консигнационен склад 9 

Шифра 

XIV. ФИЗИЧКИ ЛИЦА СПОРЕД РЕПУБЛИЧКАТА, 
ОДНОСНО ПОКРАИНСКАТА ПРИПАДНОСТ 

Реден Република, односно автономна Шифра 
број покраина 

1 2 3 

1 Босна и Херцеговина 1500007 
2 Црна Гора 2500002 
3 Хрватска 3500004 
4 Македонија 4500008 
5 Словенија 5500014 
6 Србија 7500009 
7 Војводина 8500002 
8 Косово 9500006 

XV. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКИ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Реден Назив на социјалистичката репуб-
број лика односно социјалистичката 

автономна покраина 
Шифра 

1 2 3 

1 Босна и Херцеговина 1 
2 Црна Гора 2 
3 Хрватска 3 
4 Македонија 4 
5 Словенија 5 
6 Србија 7 
7 Војводина 8 
8 Косово 9 

XVI. НАМЕНА НА УВОЗОТ 

Реден Намена на увозот Шифра 
број 

1 2 3 

1 Опрема 1 
2 Репродукција и суровини 2 
3 Резервни делови за текушто одржу-

вање 3 
4 Резервни делови за инвестиционо 

одржување 4 
5 Лична потрошувачка 5 
6 Потрошен материјал 6 
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VS 3 

f pukvWwn на домар! мцзта испоставата; Pwvdam жтпжнцхл&А Прфицгјш царинвриици-испостави UVOZNA CARINSKA DEKI 
УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕН/ 

&) 2efimdaM(»MM - Саном да «е примаме 2еЅч,<toмкроти -mmда«цимет. 
7. 

и f Дадат.- Готвите, 

МЈЕЅЕО 
МГСЕЦ МЕѕес 
№СЕЦ 

Carinskl obvezmk - Царински обврзник CaimaWisvezaftec-" 1№»«*иеб№»м| 
Podnoe.teli deMafacye - Подносиш мв дот>раццвт*» OeWaront - Подносилац декларации 

Vrsta (obHk) im - Вид (форма) на увозе* 
Vrsta (obt*e) uvota - Врста (облик) увоза 

12 13 
Zerolja lz ko»e 6« toba uvezi 
Земја од ноја се увезуваат стоним Duava, е hatere се uvaza blag® Земља из ноје се роба ув оак 14 

Zemtja рогчеИа - Земја на потените 
Driava izvora- Земља перени® 

18 

Ukupan broj rtalmewwanja 
Вкупен 6poi наименувал 
Skupno steviJo irnenwartf 
Укупан Cpoj неименован« 

•ft 
19 

Dottm prtlasKa preko cat nske cfte 
ДРТ ум на преминувањето ia царинската лил ја 
Dfetum prehoda бег cai п isKo drto. е i 
Датум преласка царске линије I 

74 
20 

Datum carinjenja - Датум иа царинењето 
Daium с а п ф ^ а - Датум цајрмш*« L 

VS DUPLIRATI OD 4-14 
rwr.snwarv 

Реден број 
KOLETA - ПОЛЕТИ 
TOVORKI - НО ТЕТА 

вм-БРОЈ 
- БРОЈ 

Opte - Опис 
Ор«ѕ -Опис 

Jed mjeie 
Един на мера 

Мег orvota 
Јед мере 

KOLI&NA U JEDINICIМ ЈЕДЕ 
КОЛИЧИНА БО L.QHI 1ИИ Л ИА МЕРА 

KOLlClNA V I tRSK I t'NOTl 
КОЛИЧИНА У ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 

И Л К А и KILOGRAMIMA - ТЃЖИ1-А ВО ПИЛОТ РАКИ 
Т Е А V KLOGRAMIH - ТЕЖИНА У КИЛОГРАМИМА 

Brutto - Ср /то 
Barto - Бруто 

Nctto - Heto 
Ncio - Нет« 

21 

CARINSKA 0 ЦАРИНСКА 0 
CAFINSKA С 

ЦАРИНСКА 0 

26 27 28 29 30 31 32 

Sczonska carinsko stopa 
Сезонска царине ш етапна 
Sazonska сантоса stopnja 

Сезонска стопа царине 

POSEBNE PRISTOJBE - ПОСЕБНИ ДАВАЧНИ 
POSEBNE DAVSC/NE - ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ 

Za car evtOen 
За цар свилен. 
2a car evicfen 

За и 4) евиде1гт 

Za а saw рог opt Зе изречни на раи опт, Za izrav dav ctoem. За иѕр >в flop Мп. 

Taksa ро toL Тонеа по тем. Taksa ро t«H Такса по тежим 

POKEZ НА PRCMET - ДАНОН НА ПРОМЕТ 
PROMETNI DAVEK - ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 

Tat if ni broj 
Тарифен број 

Tarrfna sievilka 
Тарифни број t 

Stopa - Старка 
Stopnja-Стола 

U dinerima obracun3t ро jecfipicl mjere 
Во динари пресметан според ед на мере 
V d'narjih obraduflan г-а mersko enoto У динарима обрачунат "О |с,алн ДЈ,И мере 

37 38 39 40 41 42 Ж 44 45 

L _ J 

Pnvredna djelatnost - Стопанска дејност - Gospodaroka dejavnoet - Привредна делатност 

52 

Кс.snik Корисни!- uporabmk- "Корисник — — — 

Ј 

flobu pregledri! - Прегледот на стоките го извршил« îdnd rifmjedbe - Заволеше Btago sta pregledala- npeiлед робе извршили На - ̂ мм Ш. • j fVpomU- При̂ Р̂  

* Pregtedu риisuetvovao - При прегледот присуствувал u 1 " (Г̂ Р 
Pri ptvfile&i гш воб - Т̂жтжиу лрисус̂смв 

rnmio dupbkat dektaracije - Дупликатот на денм̂ац̂ата го прими* 
РгфЈ dvcynifc dekiaraĉ e- Гђмшио дуллинвт демери̂ « и 

вое — Лив Шм tzdao - Стоките ги кздад Mot Мев-Робу издао , 
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i I JA 
1ИЈА 

УЧА 

; а \Љѓ. 
19 

ВгоЈ 
3L БрсГ ; 

Stevilfca, 

S T 
Ч\<5 
t А. 
Ч А О . 

ОВПА2АС1 
(420х305гшѓ) 

Д о б а в и - С т о к и т е » а к т а « 
| f t a e o h 4 » - P o C « W H e t fi mm 

ISP'RAVA КОЈОМ ЈЅ ROBA UPUfiENA - ИСПРАВА СО КОЈА СЕ УПАТЕНИ СТОИШ 
COKUMcNT, Ѕ КАТЕП1М ЈЕ CLAGQ NAPQTENO - ИСПРАВА КОЈОМ ЈЕ РОНА УПУЋЕНА 
Cartnamtea-fepostovt 
L' -ринг? «Ц1 нагостам 

- С -'\4rnm-l7*Hfava 4« '••испости 
21 

P&aCaprcotodatfc 
Преглед из стежите lie и к р и ф Ј , т 

Г 'ЗЈ0 tocta progijdde: 
f W V . f ^ C ^ « ! ; Чо? 

Potpls prlmacca defJaracde - Потпис на примателот ка декларации* 
P o t y b р г ф ^ П Ч а deklaracfle - Потпис примаоца дам?**;?« 

10 

Tvrtka prodava6a - Фирма на поодавно* 
Firm« prodafalca- <И>ма r t - дпца 

11 

Nadbine narodna banka - Надлежна м о д н а б а ч е 
Pnatojna г к - - ^ - - Ј ^ Г ^ Д . р - ^ е ж н а н в р ч ч н в С - ^ " ) 

15 
Zamlja рЈабапја - Земја на плангмТ« 
pdava vpt&tHa - Земља пладањ« 

L 
99 

16 

Vrsta I nacionalnoet prijevoznog sredotva 
Вид и националност fa превозното страст;® _ 
Vrsta In pd-«cl.i03t prevozrreea crcdatva [ 
Врста н т ѓ опалност гре« ол tor средеше u ' 

Parltet - Паритет - Peseta - Л - «*твг 

17 

ук - ЗАКЛУЧОК - ZAKLIUCEK - ЗАКЉУЧАН 
.'!>'<а - Број | Datum-Aciry mi 

ijf 
22 

23 24 C I S T ] 

Narin р)аса i carinekih pristojbl - Н о т « на п л а ќ а л о »а париските давач«« 
NuCin р1абапд carioskih c!iv3£ln- Начин плаћан* l £ f » « U » t t дажбина 

25 
108(16) 

Tarifni broj I menovaijo robe ргзта Car rtskcj (апи I trgo/aiki uoblSaioni п а ш rtfca 
Тарифен 6poi и наименувана ма стојите е тер рд U,-pmcvara тарифа » тргове си вообичаен н т а на СТОНИ!* 

T a i f m btevJKa in HTttcovan,a biatja ра Сз- nst'i tarifi ter ot lajoi trjoveki пап/ tl~£3 
Тарифни број и наименован робо по Царжској тарифи и трговали уобичајен назив робе 

Основа за изму 
на цар стална 
Озледа za арс 
carlnska 3top. 
Огист измене 

цар стопа 

34 35 

CARWSKASTOPA 
ЦАРЛ ИСПА СТАЛНА 
CARINSKA STOPNJA 
ЦАРИНСКА СТОПА 

36 

ш 

MistoJU u dlnarlma 
давани во динари 
dav&in v dinarjlfi 

ажбинауджариш 

Ream uvoza 
енмм на увозот 
Re* m uvota 
Режим увоза 

Vrsta vp'jta 
Вид на взт/та 
Vrsta v a U e 
врста валуте 

VP. Ј З Ж О З Т ROBC - ВРЕДНОСТ НД С 'СЛМЛ; 
VREONOGT DLAGA - ПРЕДНОСТ Рс СЕ 

и valuti faWum« - Зо »адута фактура 
V valuti faktuma - У валути фактурна 

U С * V r . ,a frer с ј jugoJavanoka grained 
Bo ,vwrpti фран o |/гогра«,ца 

V dinarjih f I алко juoomaja 
У д угрима (Spam 0| yrorpa ница 

Vdjednost ustuga t materijala и А т . 
Вредност на услуги и материјали ао ДИК 

Vrednost storjtev in materia/a v din* 
Џврцосх услуга и материјала у дим. 

46 47 48 43 СО 51 

LL_Zi 

Namjena - И а м е н а И з в о ^ а ^ -ui 
Namen -камена ^ . f / f t ^ 

Ipoi11 pw јс * л о J I t f ^ j e i T 
s o l o з в о И " i c mta 

ilpai па 1л<.л a >• Л..ЌИГУ 

54 55 б о 07 58 СО 

166(5^ 1CQCSW) 174(72) 170(74) 

KonlroJrtf naltiz - Котролен наод 
IC^ntrolM Ugotwitv« - над* 
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Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2103 



Страна 2104 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1980 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бро1 71 — Страна 2105 



Страна 2106 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26" декември 1980 





Страна 2108 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1980 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2109 



Страна 2110 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ПетoК, 26 декември 1980 



Петок, 26 декември 1Р80 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2111 



Страна 2112 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1980 



Леток, 2$ декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2113 



Страна 2114 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 193® 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2115 



Страна 2064 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1930 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2117 



Страва 2118 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1989 



Петок, 26 декември 1080 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Спрата 2113 



Страда 2120 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1980 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2121 



Страна 2122 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1980 



Петок, 26 декември 19В0 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2123 



Страна 2124 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 декември 1980 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2125 

1099. 

Врз основа на член 10 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА БОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЦА-

РИНСКИТЕ СТОКИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот на во-
дење евиденција за гаринските стоки и обрасците 
за водење на таа евиденција. 

И. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУ-
ВААТ 

1. Пописна книга на превозни средства 

2. Ако граничната железничка стапица не распо-
лага со странска пописна листа за бројната состојба 
на колите во состав на товарниот воз (член 69 став 
2 од Царинскиот закон), граничната царинарница 
пристигна! ите коли ги запишува во напиената кни-
га на Образецот 1 — Пописна книга на превозни 
средства. 

3. Пописна га книга на превозни средства се води 
на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден брод) се запишува ред-
ниот број под кој превозното средство во состав на 
еден воз се заведува во таа книга; 

2) во рубриката 2 (час) се запишува часот и ми-
нутот на пристигањето на превозното средство во 
граничната железничка станица; 

3) во рубриката 3 (Ден) се запишува датумот на 
пристигањето на превозното средство во граничната 
железничка ciаница; 

4) во рубриката 4 (Број на возот) се запишува 
CpojoT на 'возот во чиј состав превозните средства 
пристигнале во граничната железничка станица. Таа 
рубрика се пополнува сад*о за првото превозно сред-
ство во составот на еден воз; 

5) во рубриката 5 (Знак и број на вагонот) се 
запишуваат ознаката на вагонот и неговиот број; 

6) во рубриката 6 (Натоварен — празен вагон) се 
запишува изразот: „Натоварен", односно: „Празен", 
од тоа дали во вагонот се наоѓаат стоки или не; 

7) во рубриката 7 (Состојба на странските плом-
б а се запишува- „Исправно" — ако странските пло-
мби се неоштетени, односно: , Неисправно" — ако 
странските пдомби се оштетени или симнати. Ако 
вагонот е празен и на него не била ставена странска 
пломба, во таа рубрика се запишува ,Н>ма"; 

8) во рубриката 8 (Потпис на царинскиот работ-
ник) се запишуваат името и презимето на царински-
от работник кот го т и п ш и л прегледот на возот Пот-
писот на цаописниот работник се става во рубриката 
што му одговара па редниот број под кој е евиден-
тиран последниот вагон ео составот на еден воз; 

9) во рубриката 9 (Забелешка) се запишуваат за-
белешките што се однесуваат врз с о с т о и т е на во-
зот. ва гените и плобоите и други потребни забе-
лешки. 

2. Контрол ник на пријавите за увоз и провоз на 
стоки 

4 Пријавата за у е о з и провоз на стоки (член 40 
став 1 од Правилникот за начинот на пополнување 
и поднесувале на исправите вз царинската постап-

ка) се заведува во контролникот на пријавите за 
увоз и провоз на стоки на Образецот II — Контрол-
и т е на пријавите за увоз и провоз на стоки. 

5. Контролникот на пријавите за увоз и провоз 
на стоки се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој пријавата за увоз и провоз на сто-
ки се заведува во контролникот; 

2) во рубриката 2 (Дата) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога пријавата за увоз и провоз 
на стоки се заведува во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Вкупно по пријавата — коле-
та) се запишува вкупната количина на колети што 
се пријавени со односната пријава за .увоз и провоз 
на стоки; 

4) во рубриката 4 (Вкупно по пријавата — тежи-
на) се запишува вкупната бруто-тежина на стоките 
во килограми што се пријавени со односната прија-
ва за увоз и провоз на стоки; 

5) во рубриката 5 (Возар на стоките) се запишу-
ва називот на возг-рот што ги превезол стоките што 
се пријавуваат со односната пријава за увоз и про-
воз на стоки; 

6) во рубриката 6 (Увозни или превозни стоки) 
се запишува соодветната намена на стоките. Ако со 
пријавата за увоз и провоз на стоки се пријавуваат 
стоки што се наменети за увоз во царинското под-
рачје на Југославија, во таа рубрика се запишува: 
„Увоз", а ако се пријавуваат стоки што се превезу-
ваат преку царинското подрачје на Југославија во 
таа рубрика се запишува: „Провоз"; 

7) во рубриката 7 (Број на магацинската книга) 
се запишува бројот под кој стоките по односната 
пријава за увоз и провоз на стоки, се заведени во 
магацинската книга Ако стоките се оцаринети во 
превозното средство, таа рубрика не се пополнува; 

8) во рубриката 8 (Упатено на царинарницата) 
се запишува називот на царинарницата па која и 
се упатени стоките пријавени по односната пријава 
за увоз и провоз на стоки Ако стоките се оцаринети 
ка ј царинарницата на која стоките и се пријавени, 
таа рубрика не се пополнува: 

9) во рубриката 9 З и д и број на превозното сре-
дство) се запишуваат видот и бројот на превозното 
средство со кое стоките и се упатени на друга цари-
нарница. На пример: „Камион BG 248-503 4 Ако сто-
ките се оцаринети ка ј царинарницата на која сто-
ките и се пријавени, таа рубрика не се пополнува; 

10) во рубриката 10 (Број на потврдата за при-
ем) се запишува бројот под кој приемпата царинар-
ница го потврдила приемот на стоките што и биле 
упатени под царински надзор. Ако стоките се оца-
ринети ка ј цаоипаоницата на која стоките и се при-
јавени, таа рубрика fie се пополнува; 

11) во рубриката 11 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на стоките и прија-
вата за увоз и превоз на стоки. 

3. Контролних на влезните карнети TIR 

6. Податоците за превозните средства и за сто-
ките што се увезуваат во Југославија или се пре-
везуваат преку царинското подрачје на Југослави-
ја врз основа на карнетот TIR (Царинска конвен-
ција за меѓународен превоз на стоки врз оснрва на 
карнетот ' TIR), се задишуваат ' во контролникот на 
влезните карнети TIR на Образецот III — Контрол-
ише па карнетите TIR. 

7. Контрол пикот на влезните карнети TIR се 
води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува со-
одветниот редеп број под кој односниот карнет TIR 
се заведува во контролникот; 
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2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот 
месецот и годината кога карнетот ТИ! се 3d седу ва 
во контролникот, 

3) во рубриката 3 (Влез-излез) се запишуваат 
депос, месецот и годината на влегувањето во Југо-
слави ја ' н а превозното средство, односио нз стоките 
врз основа на карнетот TIR; 

4) во рубриката 4 (Број на карнетот) сг запишу-
ва бројот на карнетот TIR; 

5) во рубриката 5 (Вид и број на превозното4 

.средство) се; запишуваат видот и бројот на превоз-
ното средство со кое се превезуваат стоките на коп 
гласи карнетот TIR (на пример: камион НИ — 39-42, 
приколка НН 121-38), 

6) во рубриката 6 (Упатено на царинарницата) 
се запишува називот на приемната, односно излез-
ната царинарница на која стоките и се упатуваат; 

7) во рубриката 7 (Рок на предавање на сто-
ките) се запишуваат денот, месецот и годината до 
кога стоките треба да и се предадат на приемната, 
односно излезната царинарница; 

8) во рубриката 8 (Број и датум на потврдата 
[На приемот на стоките) се запишуваат бројот и ' д а -
тумот под кој приемната, односно излезната цари-
нарница го потврдила приемот на стоките; 

§) во рубриката 9 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките во врска со стоките и превозните 
средства (на пример: за датумот и местото на евен-
туалниот претовар на стоките; за ново превозно* 
средство; за службените наоди и за ное ганката 

*и ел;). 

4. Контролних на изјавите за товар 

8. Из тавата за товар (член 15 точка 1 и член 73 
irras 1 точка! 2 од Правилникот за царинскиот над-
вор и за постапката за царинење на стоките смес-

т е н и под царински надзор) се заведува во контрол-
никот па изјавата за товар на Образецот IV — 
Контрол ник "на изјавите за товар. 

9) Контролникот на изјавите за товар се води 
во царинарниците што спроведуваат мерки на ца-
рински надзор во меѓународниот поморски сообра-* 
|ќај. 1 

10. Контролникот на изјавите за товар се води 
на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ре-
дниот број под кој се евидентира изјавата за това-
рот; 

2) во рубриката 2 (Датум на примање) се запи- . „ 
шуваат денот, месецот и годината на приемот* на 
изјавата за товар од страна на царинарницата; ' 

3) во рубриката 3 (Име на бродот) се запишува 
името под кое бродот е запишан во регистарот на 
јбродпзите; , 
; 4) во рубриката 4 (Држава на припадност) се 
запишува називот на земјата на која бродот и при-
паѓа, односно чие знаме го вее; 

51 во рубриката 5 (Презиме и име на заповед-
никот на, Бродот) се запишува презимето и името 
»и заповедникот па бродот; 

I? во рубриката 6 (Товар растурен — генера-
лен)" се заплетува изразот ,.растурен" или „генера-
лен" во зависност од тоа дали се во прашале стоки 
по p i, турана- cqcto, ба и ти не; 

7) во* рубриката 7 (Вкупна тежина на стоките 
'во kg) се запишува бруто-тежината во килограми 
што е означена во изјавата за товар; 

8) во рубриката В (Вкупен број ич или иф хтп) 
сг запишува вкупниот број на манифести што се 
Запишани ео изјавата за товар; 

9) во рубриката 9 (Датум на применувањето на 
царинската линија) се запишуваат денот, месецот и 
годината кога брегот впловил во територијалните 
зоди на ЈуIогласија; 

10) во рубриката 10 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на бродот и стоки-
те, внесени во изјавата за товар., 

11. Контролникот на изјавите за товар не се 
раздолжува, туку царинскиот надзор над бродови-
те и стоките се враќа врз основа на евиденцијата 
на дуката, односно основачот на слободната царин-
ска зона и врз основа на соодветните царински ис-
прави. 

Ако тоа за спроведувањето на мерките на ца-
рински надзор е неопходно, . р а з д о л ж у в а њ е ^ се 
врши на изјавата за товар, односно на приложени-
те манифести или товарииците. 

5. Контролних на поштенско-царинските пријави 

12. Поштенско-царинската пријава (точка 20 од 
Упатството за царинската постапка со поштенските 
пратки во меѓународниот поштенски сообраќај) се 
заведува во контролникот на поштепско-царински-
те пријави на Образецот V — Контролник на пош-
тенско-царински пријави. 

. 13. Контролникот на > поштенско-Цар ниските 
пријави се води на следниот начин 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под КОЈ поштенско-царинската пријава 
се заведува во контролникот; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога поштенсхо-царинската 
пријава се заведува во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Вкупно по пријавата "— ко-
лета) се запишува вкупната количина на келети 
што се пришиени со односната , поштенско-царин-
ска пријава; 

4) во рубриката 4 (Вкупно гтб пријавата!^- те-
жина во kg) се запишува вкупната^ Врутб-тфжина 
на стоките во килограми што се: пршавјкн^со по-
штенско-царинската пријава; 

5) во рубриката 5 (Вид на пратка) се задишува 
соодветниот вид (форма) на поштенската пратка 
(на пример: колет и авионски пратки); 

65 во рубриката 6 (Број на пратки) се запишу-
ва бројот на пратките што се пријавуваат Со една 
поштенско-царинска пријава; 

7) во рубриката 7 (Забелешка) се Запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката по 
поштенско-царинската пријава. 

6. Контре линк на увозните царински Декларации 

14. Увозната царинска декларација (член 2 од 
Правилникот за начинот на пополнување и подне-
сување на исправите во царинската постапка) се 
заведува во контролникот на увозните царински 
декларации на Образецот VI — Контролни« на 
увозни царински декларации. 

15. Контролникот на увознит старински декла-
рации се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува бро-
јот под кој во контролникот се евидентира однос-
ната увозна царинска д е к о р а ц и ј а ; 

2) во рубриката 2 (Датум), се запишуваат денот, 
месецот и годината кога увозната царинска декла-
рацита се евидентира во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Увозник) се запишува .нази-
вот и седиштето на организацијата на здружен 
труд — царинскиот обврзник; 

4) во рубриката 4 (Бррј на пријавата за увоз и 
провоз на стоки) се запишува бројот на поплавата 
за увоз и провоз на стоки со која односните стоки 
и се пријавени на царинарницата; 
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5) во рубриката 5 (Вид на стоки) се запишува 
трговскиот ворбичаен назив на стоките што се при-
јавени за царинење по увозна царинска деклара-
ција; 

6) во рубриката 6 (Тежина во kg) се запишува 
бруто — тежината на стоките во килограми што е 
означена во увозната царинска декларација; 

7) во рубриката 7 (Број на сметката) се запи-
шува бројот на сметката од списокот што Елек-
тронскиот сметачки центар на Сојузната управа за 
царини и го доставил на царинарницата. Ако цари-
ната и другите увозни давачки не се наплатуваат 
врз основа" на пресметката од Електронскиот сме-
тачки цена ар во таа рубрика се запишу Е а бројот 
на приходчата книга под кој царинарницата ја 
евидентирала уплатата; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката по 
увозната царинска декларација, 

7. Контролних на увозните царински декларации 
за физички лица 

16. Увозната царинска декларација што ја под-
несуваат физички лица за царинење на стоки во 
редовна постапка се заведува во контролникот на 
увозните царински декларации на Образецот VI — 
Контролите на увозни царински декларации, го 
тоа што на кориците на контролникот видно се оз-
начува: „за физички лица". 

17. Контролникот на увозните царински декла-
рации за физички л«јца се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
бројот под кој во контролникот се евидентира од-
носната увезна царинска декларација; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога .увозната царинска декла-
рација се евидентира во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Увозник) се запишуваат име-
то и презимето и живеалиштето на физичкото лице 
што во увозната царинска декларација е означено 
како царински обврзник; 

4) во рубриката 4 (Број на пријавата за увоз и 
провоз на стоки) се запишува бројот на пријавата 
за увоз и провоз на стоки со кота односните стоки 
и се пријавени на царинарницата; 

5) во рубриката 5 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што се при-
јавени за царинење по односната царинска декла-
рација; 

6) во рубриката 6 (Тежина во kg) се запишува 
бруто-тежината на стоките во килограми што се 
означени во увозната ца оп нека декларација;-

7) во рубриката 7 (Број на сметката) се запи-
шува бројот на сметката од списокот што Елек-
тронскиот сметачки центар на Сојузната управа за 
царини и го доставил на царинарницата. Ако цари-
ната и другите увозни давачки не се наплату-
ваат врз основа на пресметката од Електронскиот 
сметачки центар, во таа рубрика се запишува бројот 
на пригодната книга под кој царинарницата ја еви-
дентирала уплатата; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката по 
увозната царинска декларација. 

8. Контролних за земени мостри 

18. Податоците за земените мостри на стоки 
(Правилник за земањето на мостри и за царинските 
обележија) се запитчураат во контролникот за зе-
мени мостри на Образецот VII — Контролних за 
земени мостри. 

19. Контролникот за земени мостри се води на 
следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден 6poi) се запишува ред-
ниот број под кој се евидентира земената мостра: 

2) во рубриката 2 (Број и датум на деклараци-
јата) се запишуваат бро;,от и денот, месецот и го-
дината под кои е регистрирана увозната, односно 
извозната царинска декларација бо контролникот 
на царински декларации, а по ко:а се пр„тарени за 
царинење стоките од кои се зема мострата* 

3) во рубрика та 3 (Вид на стоки — трговски во-
обичаен назив) се запишува трговскиот вообичаен 
назив на стоките што е означен во увозната, од-
носно извозната царинска декларација; 

4) во рубриката 4 (Вредност на стоките) се за-
пишува вредноста на стоките што ја претставува 
царинската основица изразена во динари, а што е 
означена во увозната, односно извозната царинска, 
декларација: 

5) во рубриката 5 (Tap. број) се запишува та-' 
рифниот број од Царинската тарифа што е означен 
во увозната, односно извозната царинска деклара-; 
ција: ј 

6) во рубриката 6 (Режим) се запишува кр^-ј 
тенката за соодветната форма на увоз сд носно из-', 
воз од Одлуката за определувањето на стоките чи ј 
невоз и увоз е регулиран (на пример: LB, DK, СК), 
и која е означена во увозната, односно извозната: 
царинска декларација; 

7) во рубриката 7 (Број и датум на достава на: 
мострата до лабораторијата) се запишуваат бројот, 
на актот и денот месецот и годината кога царинар-ј 
ницата и ја доставила на царинската лабораторија! 
мострата заради хемиско-технолошко испитување.ј 

8) во рубриката 8 (Датум на приемот на наодотј 
од лабораторијата) се запишуваат денот, месецот ч< 
годината кога е примен во царинарницата наодот! 
на царинската лабораторија: ! 

9) во рубриката 9 (Вид на стоките) се запишува; 
видот на стоките според наодот на царинската ла-Ј 
бораторита; 

10) во рубриката 10 (Tap број) се запишува; 
тарифниот број од Царинската тарифа што е оз Ј 

начин во наодот на царинската лабораторија; 
11) во рубриката 11 (Режим) се запишува фор-

мата на увозот односно извозот што е означена во 
наодот на царинската лабораторија; 

12) во рубриката 12 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките во врска со земената и испитувана 
мостра 

9. Контролних на стоките оцаринети врз основа на! 
привремени податоци 

20. Податоците за <• 1 е што се издадени без! 
потполна документации, l-o смисла на Одлуката за 
условите и начинот на царинење на стоките за. 
кои не е поднесена документација и за случ^итр во' 
кои се поднесува царинска декларација, како и 
за стоките што се оцаринети во смисла па член 266' 
од Царинскиот закон, се запишуваат бо контрол-! 
никот на стоки оцаринети врз основа на привреме-
ни податоци на Образецот VIII — коптролник на 
стоки оцаринети врз основа на привремени пода-
тоци. 

Во контролникот на стоките оцаринети врз ос-
нова на привремени податоци се запишуваат и по-
датоците за бродови што ќе почнат привремено да 
Се искористуваат пред преминувањето на царин-
ската линија (член 267 став 3 од Царинскиот закон). 

21. Контролникот на стоките оцаринети врз ос-
нова на привремени податоци се води на следниот 
начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
редниот број .под кој се заведува писмената изјаву, 
односно царинската декларација; 
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2) во рубриката 2 (Увозник) се запишува нази-
вот и седиштето на царинскиот обврзник што се 
означени во писмената издава, односно во царин-
ската декларација; 

3) во рубриката 3 (Царинење на стоки по изја-
ва — 6poj и датум на изјавата) се запишуваат бро-
јот и денот, месецот и годината под кои и кога е 
заведена во царинарницата изјавата поднесена во 
смисла на 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 ца-
ринска декларација; 

4) во рубриката 4 (Царинење на стоки по изјава 
— рок за поднесување на УЦД) се запишуваат де-
нот, месецот и годината до кога увозникот е дол-
жен, согласно со Одлуката од одредбата под 3 на 
оваа точка, да поднесе увозна царинска декларација 
за стоките што се издадени врз основа на изјавата; 

5) во рубриката 5 (Царинење на стоки по изјава 
— број и датум на УЦД) се запишуваат бројот 
и денот, месецот и годината под кои и кога увозна-
та царинска декларација е регистрирана во кон-
тролникот на увозни царински декларации за стоки 
оцаринети по изјава; 

6) во рубриката 6 (Царинење на стоки според 
член 266 од Царинскиот закон — број и датум на 
УЦД/ИЦД) се запишуваат бројот и денот, месецот 
и годината под кои и кога увозната, односно извоз-
ната царинска декларација со привремените пода-
тоци, во смисла на член 266 и 267 став 3 од Царин-
скиот закон, е регистрирана во контролникот за 
царински декларации; 

7) во рубриката 7 (Царинење на стоки според 
член 266 од Царинскиот закон — број и датум на 
решението) се запишуваат бројот и денот, месецот и 
годината под кои и кога е донесено решение за 
конечното утврдување на податоците за стоките во 
смисла на член 266 став 6 од Царинскиот закон; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однес.уваат на стоките и пос-
тапката по изјавата, односно царинската деклара-
ција. 

10. Контролите на стоки оцаринети според член 4 
од Законот за царинската тарифа 

22. Податоци за деловите на производи од од-
делот XVI. XVII и XVITI на Царинската тарифа, 
за кои, врз основа на член 4 од Законот за Царин-
ската тарифа, а според постапката пропишана во 
Упатството за применување на член 4 од Законот 
за Царинската тарифа, е одобрено распоредување 
во истиот тарифен став во кој се распоредува и 
производот за КОЈ тие делови се увезуваат, се за-
пишуваат во контролникот за стоки на Образецот 
IX — Контрол ник па стоки оцаринети според член 4 
од Законот за Царинската тарифа. 

23 Контролникот на стоки оцаринети според 
член 4 од Законот за Царинската тарифа се води 
на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
редниот број под кој во контролникот се заведува 
уводната царинска декларација по кота се виши 
царинење -според член 4 од Законот за Царинската 
тарифа; 

2) во рубриката 2 (Број и датум на УНД) се за-
пишуваат бројот и денот, месецот и годината под 
кои и кога увозната декларации е регистрирана 
во контролникот на увозни царински декларации; 

3) во рубриката 3 (Вредност на стоките) се j a -
пишуга вредноста на стоките во динари што ја 
претставува царинската основица; 

4) во рубриката 4 (Основ на увозот) се запишу-
ва основот по кој се врши царинење„според член 
4 од Законот за Царинската тарифа (на пример: 
член 4 став 2); 

5) во рубриката 5 (Забелешка), се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на стоките што се 
царинат по односната царинска декларација. 

II . Евиденција за стоките увезени по основ на рам-
пласман 

24. Податоците за стоките за кои е одобрен увоз 
без плаќање на царина или со намалена царинска 
стапка, врз основа на член 50 од Царинскиот закон, 
се запишуваат во евиденцијата за стоки увезени по 
основ на рампласман на Образецот X — Евиденци-
ја за стоките увезени по основ на рампласман. 

25. Евиденцијата за стоките увезени по основ 
на рампласман се води по системот на картотека 
на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
соодветен реден број под кој податоците од увоз-
ната, односно извозната царинска декларација се 
запишуваат во картотеката; 

2) во рубриката 2 (Број на УЦД) се запишува 
бројот под кој увозната царинска декларација е 
регистрирана ка ј царинарницата во контролникот 
на увозни царински декларации; 

3) во рубриката 3 (Датум) се запишува денот, 
месецот и годината кога е извршено царинење по 
увозната царинска декларација; 

4) во рубриката 4 (Количина) се запишува ко-
личината на стоките од увозната царинска декла-
рација во соодветна единица на мера; 

5) во рубриката 5 (Вредност) се запишува вред-
носта на стоките од увозната царинска деклараци-
ја што ја претставува царинската основица; 

6) во рубриката 6 (Тарифен став) се запишува 
тарифниот став од Царинската тарифа, што е оз-
начен во увозната царинска декларација; 

7) во рубриката 7 (Рок за извоз) се запишуваат 
денот, месецот и годината до кога увозникот е за-
должен да изврши извоз според одобрението за рам-
пласман; t 

8) во рубриката 8 (Број на ИЦД) се запишува 
бројот под кој извозната царинска Декларација е 
регистрирана кај царинарницата во контролникот 
на извозни царински декларации; 

9) во рубриката 9 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога е извршено царинење по 
извозната царинска декларација; 

10) во рубриката 10 (Количина) се запишува 
количината на стоките од извозната царинска де-
кларација во соодветна единица мерка; 

11) во рубриката 11 (Вредност) се запишува 
вредноста на стоките од извозната царинска дек-
ларација, што ја претставува царинската основица; 

12) во рубриката Г2 (Тарифен -број) се запишу-
ва тарифниот став од Царинската тарифа, што е 
означен во декларацијата; 

13) во рубриката 13 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на стоките увезе-
ни односно изведени по основ на рампласман. 

III. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕ-
ЗУВААТ 

1. Контролни^; на извозни и превозни стоки 

26. Пријавите за извоз и провоз на стоки (член 
40 став 2 од Правилникот за начинот на пополну-
вање и поднесување на исправите во царинската 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 2129 

постапка) и податоците за стоките што се извезу-
таат вклучувајќи ги и стоките што се сместуваат 
во собирни центри (член 284 од Царинскиот закон) 
се заведуваат во контролникот на извозни и про-
возив! стоки на Образецот XI — Контролних на 
извозни п провозни стоки. 

27. Контролникот на извозни и провозил стоки 
се БОДИ на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под КОЈ податоците од пријавата за извоз 
и провоз на стоки, односно од друга царинска ис-
права' според која стоките се пријавуваат за извоз 
или провоз, се запишуваат во контролникот на из-
возни и провозил стоки; 

2) во рубриката 2 (Број и датум на царинската 
пријава) се запишуваат бројот и денот, месецот и 
годината на пријавата за извоз и провоз на стоки, 
односно на друга царинска исправа според која 
стоките се пријавуваат за извоз или провоз: 

3) во рубриката 3 (Извоз—провоз) се запишу-
ва соодветната намена на стоките (на пример: „из-
воз". „провоз"); 

4) во рубриката 4 (Регистарски број на превоз-
ното средство) се запишува регистарската ознака 
или друга ознака на превозното средство со кое 
стоките се превезуваат; 

5) во рубриката 5 (Количина на колетмте) се 
запишува бројот на колетите. Ако се извезуваат, 
односно превезуваат стоки во растурена состојба, 
таа рубрика не се пополнува; 

6) во рубриката 6 (Количина — тежина на сто-
ките) се запишува бруто-тежината на стоките во 
килограми; 

7) во рубриката 7 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките; 

8) во рубриката,8 (Број и датум на потврдата 
за истапување на стоките) се запишуваат бројот и 
денот, месецот и годината под кои, односно кога 
излезната царинарница потврдила дека стоките ја 
преминале царинската линија; 

9) во рубриката 9 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на извозните, од-
носно превозните стоки што се евидентираш! во 
контролникот на извозни и превозни стоки. 

2. Контрол ник на заминувачхи манифести 

28- Манифестот што е составен по извршеното 
извозно царинење на стоките и и е поднесен на ца-
ринарницата , (член 291 од Царинскиот закон) се 
заведува во контролникот за манифести на Обра-
зецот XII — Контролите на заминувачки мани-
фести. 

29. Контролникот на заминувачки манифести 
се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) под кој зампиу-
вачкиот манифест се заведува во контролникот; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога заминувачкиот манифест 
се заведува во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Име на бродот) се запишува 
името под кое бродот е регистриран (запишан во 
регистарот на бродови); 

4) во рубриката 4 (Државна припадност) се за-
пишува називот на земјата на која бродот и при-
паѓа; 

5) во рубриката 5 (Количина на стоките — број 
на колегите) се запишува бројот на ко летите. Ако 
во манифестот се пријавени стоки во растурена 
состојба, таа рубрика не се пополнува; 

6) во рубриката 6 (Количина на стоките — те-
жина) се запишува вкупната бруто-тежина на сто-
ките во килограми што се пријавени со замину-
вачкиот манифест; 

7) во рубриката 7 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што "се однесуваат на стоките и зами-
нувачкиот манифест. 

3. Контрол ник на извозни царински декларации 

30. Извозната; царинска декларација (член 16 
од Правилникот за начинот на пополнување и под-
несување на исправите во царинската постапка) се 
заведува во контролникот на извозни царински 
декларации на Образецот XIII — Контролних на 
извозни царински декларации. 

31. Контролникот на извозни царински декла-
рации се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува бро-
јот под кој во контролникот се евидентира однос-
ната извозна царинска декларација; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога извозната царинска де-
кларација се евидентира во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Извозник) се запишува на-
зивот и . седиштето на организацијата на здружен 
ТРУД — извозник на стоките; 

4) во рубриката 4 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што се при-
јавени за царинење по односната извозна царинска 
декларација; 

5) во рубриката 5 (Тежина во kg) се запишува 
бруто-тежината на стоките во килограми што се 
означени во извозната царинска декларација; 

6) во рубриката 6 (Вид и број на превозното 
средство) се запишува видот и регистарската или 
друга ознака на превозното средство со кое извоз-
но оцаринетите стоки се превезуваат; 

7) во рубриката 7 (Царинарница на која стоки-
те it се упатуваат) се запишува називот на цари-
нарницата на која извозно оцаринетите стоки и се 
упатуваат; 

8) во рубриката 8 (Број и датум на потврдата 
на приемот на стоките) се запишуваат бројот и да-
тумот, месецот и годината под кои и кога излезна-
та, односно приемната царинарница потврдила дека 
ги примила извозно оцаринетите стоки; 

9) во ' рубриката 9 (Број на приходима книга) 
се запишува редниот број под КОЈ односната извоз-
на царинска декларација е евидентирана во при-
годната книга; 

10) во рубриката 10 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките во врска со извозната царинска дек-
ларација што е регистрирана во контролникот на 
извозни царински декларации. 

4. Контролних на извозни царински декларации за 
физички лица 

32. Извозната царинска декларација (член-19 од 
Правилникот за начинот на пополнување и под-
несување на исправите во царинската постапка) се 
заведува во контролникот на извозни царински 
декларации на Образецот XIII — Контролник на 
извозни царински декларации, со тоа што на ко-
риците на контролникот видно се означува: „за ф и -
зички лица". 

33 Контролникот на извозни царински декла-
рации за физички лица се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува бро-
јот под кој во контролникот се евидентира однос-
ната извозна царинска декларација; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога извозната царинска дек-
ларација се евидентира во контролникот; 
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3) во рубриката 3 (Извозник) се запишува име-
то и презимето и живеалиштето на физичкото ли-
це кое непосредно ги извезува или праќа стоките 
во странство, 

4) во рубриката 4 (Вид на стоките) се за писнува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што се при-
јавени за царинење по односната извозна царин-
ска декларација; 

5) во рубриката 5 (Тежина во kg) се запишува 
бруто-тежипата на стоките во килограми, што се 
означени во извозната царинска декларација; 

6) во рубриката 6 (Вид и број на превозното 
средство) се запишуваат видот и регистарската или 
друга ознака на превозното средство со кое извозно 
оцаринетите стоки се"превезуваат; 

7) во рубриката 7 (Царинарница на која стоки-
те и се упатуваат) се запишува називот на цари-
нарницата на која извозно оцаринетите стоки и се 
упатуваат; 

8) во рубриката 8 (Број и датум на потврдата 
на приемот на стоките) се запишуваат бројот и де-
нот, месецот и годината под кои и кога излезната, 
приемната царинарница потврдила дека ги »примила 
извозно оцаринетите стоки; 

9) во рубриките 9 (Број на приходната книга) 
се запишува редниот број под кој односната извоз-
на царинска декларација е евидентирана во при-
ход на та книга: 

10) во рубриката 10 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките во врска со извозата царинска дек-
ларација што е регистрирана во контролникот на 
извозни царински декларации. 

5- Контролних на извозни стоки што се задржуваат 

34. Податоците за извозно оцаринетите стоки 
што се задржуваат во царинарницата (член 286 
став 3 од Царинскиот закон) се запишуваат во кон-
тролникот на стоки на Образецот XIV — Контрол-
ише на извозни стоки што се задржуваат. 

35. Контролникот на стоките што се задржу-
ваат го води излезната царинарница на следниот 
начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој во контролникот се евидентираат 
податоците за извозно оцаринетите стоки што се 
задржуваат; 

2) во рубриката 2 (Број и датум на ИЦД) се за-
пишуваат бројот и денот, месецот и годината што 
се означени на извозната царинска декларација 
врз основа на која се оцаринети стоките што се 
задржуваат; 

3) во рубриката 3 (Царинарница ка ј која е из-
вршено извозното царинење) се запишува називот 
на царинарницата која го извршила извозното ца-
ринење на стоките што се задржуваат; 

4) во рубриката 4 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што се при-
јавени по односната извозна царинска декларација; 

5) во рубриката 5 (Количина — број на колети) 
се запишува бројот на колетите. Ако се во прашање 
стоки во растурена состојба, таа рубрика не се по-
полнува; 

6) во рубриката 6 (Количина — тежина во kg) 
се запишува бруто-тежината на стоките во кило-
грами; 

7) во рубриката 7 (Причини за задржување на 
стоките) се запишува кратка забелешка за причи-
ните поради кои излезната царинарница ги задр-
жала извозно оцаринетите стоки (на пример: „друг 
вид на стоки"; „изменети стоки"; „кусок на стоки"; 

8) во рубриката 8 (Каде стоките се сместени) се 
запишува називот на просторијата или просторот, 
односно превозното или преносното средство каде 
што стоките се сместени под царински надзор до 
окончување на постапката; 

9) во рубриката 9 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките во врска со задржаните стоки. 

6. Контролних на излезните карнети TIR 

36 Податоците за превозните средства и за 
стоките што се извезуваат од Југославија или се 
превезуваат преку царинското подрачна на Југо-
славија врз основа на карнетот ТШ (Царинска 
конвенција за меѓународен превоз на стоки врз 
основа на карнетот TIR), се запишуваат во кон-
тролникот на излезни карнети TIR на Образецот 
III — Контролник на карнетите TIR 

37. Контролникот на излезните карнети TIR се 
води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
соодветниот реден број под кој односниот карнет 
се заведува во контролникот, 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога карнетот TIR се заведува 
во контролникот, 

3) во рубриката 3 (Влез—излез) се запишу-
ваат денот, месецот и годината на излегувањето од 
Југославија на превозното средство, односно на сто-
ките врз основа на карнетот TIR; 

4) во рубриката 4 (Број на карнетот) се запи-
шува бројот на карнетот TIR; 

5) во рубриката 5 (Вид и број на превозното 
средство) се запишуваат видот и бројот на превоз-
ното средство со кое се превезуваат стоките на кои 
гласи карнетот ТШ(на пример: камион BG 371—596, 
приколка BG 291—321): 

6) во рубриката 6 (Упатени на царинарницата) 
се запишува називот на приемната, односно излез-
ната царинарница на која стоките и се упатуваат; 

7) во рубриката 7 (Рок на предавање на стоки-
те) се запишуваат денот, месецот и годината до ко-
га стоките треба да и се предадат на приемпата, 
односно на излезната царинарница; 

8) во рубриката 8 (Број и датум на потврдата на 
приемот на стоките) се запишуваат бројот и да-
тумот под кои приемната. односно излезната цари-
нарница го потврдила приемот на стоките; 

9) во рубриката 9 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките во врска со стоките и превозните 
средства (на пример: за датумот и местото на евен-
туалниот претовар на стоките; за ново превозно 
средство; за службените наоди, и за постапката и 
ел.). 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СТОКИТЕ ШТО СЕ ПРОВО-
ЗУВААТ 

38 Евиденцијата за стоките што се превезуваат 
преку царинското подрачје на Југославија (чл. 295 
до 301 од Царинскиот закон) се води, и тоа: 

1) при влегувањето на стоките во царинското 
подрачје на Југославија — сообразно на одредбите 
од ова упатство за евиденцијата за стоките што се 
увезуваат; 

2) при излегувањето на стоките од царинското 
подрачје на Југославија — сообразно на одредбите 
од ова упатство за евиденцијата за стоките што се 
извезуваат. 

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СТОКИТЕ ШТО ПРИВРЕ-
МЕНО СЕ УВЕЗУВААТ, ОДНОСНО ИЗВЕЗУВААТ 

1. Контролних на карнетите АТА 

39. Податоците за стоките што привремено се 
увезуваат врз основа на карнетот АТА (Царинска 
конвенција за карнетот АТА за привремен увоз на 
стоки) се запишуваат во контролникот на карнетите 
АТА на Образецот XV — Контролних на влезните 
Карнети АТА. 
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40. Податоците за стоките што привремено се 
извезуваат врз основа на карнетот АТА се занишу-
ваат во контролникот на карнетите АТА на Обра-
з е ц о т XV — Контролник на излезните карнети 
АТА. 

41. Контролникот на влезните карнети АТА и 
контролникот на излезните карнети АТА се Бодат 
на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под ко ј карнетот АТА се евидентира во 
контролникот; 

2) бо рубриката 2 (Број на карнетот) се запишу-
ваат бројот и ознаката на карнетот АТА (на при-
мер: „AN — 1632"); 

3) во рубриката 3 (Датум на влегувањето — 
излегувањето) се запишуваат денот, месецот и го-
дината кога стоките по карнетот АТА влегле во 
царинското подрачје на Југославија, односно k o i o 
излегле од царинското подрачје на Југославија; 

4) во рубриката 4 (Рок на важењето на карне-
тот) се запишуваат денот, месецот и годината на 
важењето означени на карнетот АТА; 

5) во рубриката 5 (Рок на враќањето на стоките) 
се запишуваат денот, месецот и годината до кога 
царинаонгшата го одобрила привремениот увоз, од-
носно извозот на стоките по карнетот АТА; 

6) во рубриката 6 (Датум кога стоките се врате-
ни) се запишуваат денот, месецот и годината на 
враќањето на привремено извезените стоки во 
странство, на конечното увозно царинење или на 
продажбата на стоките на царинарницата односно 
денот, месецот и годината кога привремено извезе-
ните стоки се вратени во странство или конечно 
извозно се оцаринети; 

7) во рубриката 7 (Излезна-влезна царинарни-
ца) се запишува називот на царинарницата преку 
кота привремено увезените стоки се вратени во 
странство, конечно се оцаринети или привремено 
извезените стоки се вратени од странство или ко-
нечно извозно се оцаринети; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на стоките и на 
карнетот АТА. 

2. Контролних на декларациите за саемски стоки 

42 Декларацијата за саемски стоки (член 6 од 
Прави пликот за начинот на пополнување и подне-
суван е на исправите во царинската постапка) се 
заведува во контролникот на декларациите за 
c a e i w n стоки на Образецот XVI — Контролник на 
дект*"г>тчттгге за саемски стоки. 

43 Контрол пикот на декларациите за саемски 
стоки се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
редниот број под кој во контролникот се евидентира 
декл п л а т н а т а за саемски стоки; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
Месецот и годината кога декларацијата за саемски 
стоки е евидентирана во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Подносител на декларација-
та> се запишуваат називот и седиштето на органи-
зацијата на здружен трут* што, во смисла на член 
7 од Уредбата за условите за привремен у в о з на 
стоти се појаву на како подносител на деклараци-
јата епомеки стоки; 

4\ во рубриката 4 (Исправа врз основа на која 
стоките се упатени од саемот) се запишуваат на-
зир от и Спотот на царинската исправа врз основа на 
кота се обезбедува царински надзоо над привремено 
увезените стоки од саемот до излезната, односно 
приемните царинарница (на пример: п р е с е д н и ц а 
Х/12. карнет АТА бр. CH-1821): 

5) ро p v o p i i K a T a 5 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките во врска со привремено увезените 
стоки. 

3. Контролним на увозни царински декларации за 
привремен увоз на стоки 

44. Увозната царинска декларација з а л привре -
мен увоз на стоки (член 8 од Правилникот за начи-
нот па пополнување и поднесување на исправите 
во царинската постапка) се заведува во контролни-
кот за увозни царински декларации на Образецот 
XVII — Контролите на увозни царински деклара-
ции за привремен увоз на стоки 

45. Контролникот на увозните царински декла-
рации за привремен увоз на стоки се води на след-
ниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кои во контролниот се евидентира 
односната увозна царинска декларација за прив-
ремен увоз на стоки; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога увозната царинска декла-
рација за привремен увоз е евидентирана во конт-
ролникот; 

3) во рубриката 3 (Увозник) се запишуваат на-
зивот и седиштето на организацијата на здружен 
труд — царинскиот обврзник; 

4) во рубриката 4 (Број на пријавата за увоз и 
провоз на стоки) се запишува бројот на пријавата 
за увоз и провоз на стоки со која односните стоки 
и се пријавени на царинарницата; 

5) во рубриката 5 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што привре-
мено се увезуваат по односната увозна царинска 
декларација за привремен увоз; 

6) во рубриката 6 (Вид на привремениот увоз) 
се запишува соодветниот вид на привремениот увоз 
(на пример: „облагородување", „Амбалажа"); 

7) во рубриката 7 (Број на приходната книга) 
се запишува бројот на приход ната книга под кој 
царинарницата ја евидентирала односната деклара-
ција ; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката по 
декларацијата за привремен увоз на стоки. 

4. Контролите на извозни царински декларации за 
* привремен извоз на стоки 

46. Извозната царинска декларација за привре-
мен извоз на стоки (член 22 од Правилникот за на-
чинот на пополнување и поднесување на исправите 
во царинската постапка) се заведува во контролни-
кот на извозните царински декларации на Образе-
цот XVIII — Контролник на извозни царински 
декларации за привремен и з е о з на стоки. 

47. Контролникот на извозните царински декла-
рации за привремен извоз на стоки се води на 
следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој во контролникот се евидентира 
односната извозна царинска декларација за прив-
ремен извоз на стоки; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога извозната царинска декла-
рација за привремен извоз на стоки е евидентирана 
во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Извозник) се запишуваат на -
зивот и седиштето на организацијата на здружен 
труд — царинскиот обврзник; 

4) во рубриката 4 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што привре-
мено се извезуваат по односната извозна царинска 
декларација за привремен извоз на стоки; 
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5) во рубриката 5 (Вид на привремениот извоз) 
се запишува соодветниот вид на привремениот 
ќ'зг»6з (на пример: „облагородување", ,,поправка" 
„асабалаж^' j't 

1 6) во р-\ сриката 6 (Број па приходната книга) 
се зашилува бројот на приходната киша под кој 
царл п а р и т е та ја евидентирала односна!а деклара-
ц и и ; 

7) во рубриката 7 (Забелешка) се запишуваат 
забелешкиве што се однесуваат на постапката по 
док ла р 'зди.; ата за привремен извоз на стоки. 

5. Кон гро линк на извозни царински декларации чз 
извоз на стоки од облагородување и поправка 

48» Извозната царинска декларација за извоз на 
стоки од облагородување и поправка (член 20 од 
Правилникот за начинот на пополнуване и подне-
сување ка исправите во царинската постапка) сб 
заведува контролникот на извозни царински 
декларации на Образецот ХГХ — Контролише на 
извозни царински декларации за извоз на стоки од 
облагородување и поправка. 

49. Контролникот на извозни царински декла-
рации за извоз на стоки од облагородување и поп-
равка на Стоките се води на следниот начин* 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој во контролникот се евидентира 
извозната царинска декларација за извоз на стоки-
те од облагородување и поправка; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и* годината кога извозната царинска .декла-
рација за извоз на стоките од облагородување и 
поправка е евидентирана во контролникот, 

3) во рубриката 3 (Извозник) се запишуваат на-
зивот и седиштето на организацијата на здружен 
трул —- царинскиот обврзник; 

4) во рубриката 4 (Тежина во kg) се запишува 
вкупната бр -то-тежина на стоките во килограми, 
што се означени во извозната царинска декларација 
за извоз ма е токи од облагооодување и поправка; 

5) во рубриката 5 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што се ЈН-
везуеаат од облагородување односно поправка; 

6) во руорлк iTa б (Вид и бро,] на превозното 
средство? се запишуваат видот и регистарската или 
д р г и ознака на превозното средство со кое стоките 
се превезу;?ечат (на пример: „Кампон KR 23-08"); 

7) во рубриката 7 (Назив на царинарницата на 
ко]Ј стоките и се упатуваат) се запишуваат називот 
и седиштето иа излезната, односно приемиата ца* 
рипарнича и:' ко;а и се упатуваат стоките оцарине-
ти по нз*50 шата царинска декларација за извоз на 
стоки от облагородување. односно поправка; 

во рубриката 8 (Број и датум па потврдата 
за n»v»OM на стоките) се запишуваат бро.от и денот, 
месецот и го липата под кои и кога излезната од-
носно понежната царинарница го потврдила прие-
мот на стоките; 

9? во 'ру~г,нката 9 (Броз на приходиата книга) 
се з-нт,!шура Срокот пот кој царинарницата ја еви-

•-а гипсената излезна царинска декларација 
з ј из чо? на сти г с т * од облагородување и поправка в ј 

пр! гхолн.'та кf 1 т' т а; 
10» в^ г ̂ Топката 10 (Забелешка) се запишуваат 

закорачи;; "ге што се однесуваат на постапката гг» 
ш п з у п т ч [агинска декларации за извоз на стоки 
од облагородување и поправка. 

6. Контролни!« иа контролните л и с ^ и иа обла*су-
редува њето 

ВО Контролниот лист на об летоно липањето 
С т р а -15 од правилникот за начинот на пополну-

вање и поднесување на исправите во царинската 
постапка) се заведува во контоолникот на контрол-
ните листови на Образецот XX — Контролише на 
контролните листови на облагородување^. ч 

51. Контролникот на контролните листови на 
облагородување™ се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден броз) се запишува ред-
ниот број под ко] во контролникот се евидентира 
контролниот лист на облагородување^; 

2)'во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината- кога контролниот лист на обла-
городување^ е евидентиран во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Увозник) се запишува нази-
вот и седиштето на организацијата на здружен 
труд што во увозната царинска декларација за 
привремен увоз е означена како царински обврз-
ник: 

4) во рубриката 4 (Број и датум на УЦД) се 
запишуваат бројот и денот, месецот и годината од 
увозната царинска декларација за привремен увоз 
на стоки по КОЈ а се оцаринети стоките за 'кои се 
издава контоолниот лист на облагородување^; 

5) во рубриката 5 (Организација на здружен 
труд на која стоките и се упатени) се запишуваат 
називот и седиштето на организацијата на здружев 
труд ка ј која ќе се изврши облагородување^ (пре-
работка, обработка или доработка); 

6) во рубриката 6 (Царинарница на чие подрач* 
је стоките се упатуваат) се запишуваат називот tf 
седиштето на царинарницата ца чие по драч] е ќе се 
изврши облагородување на стоките, односно на чие 
подрач1е се наоѓа организацијата на здружен тр>д 
ка ј ко,)а ќе се изврши соодветна фаза на преработ-
ка, обработка или доработка; ' • 

7) ЕО рубриката 7 (Потврда на приемот) се за-
пишува датумот кога царинарницата, на чие под-
рачје стоките се упатени, потврдила дека го примила 
контролниот лист на облагородување^; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се Однесуваат на постапката по 
контролниот лист на облагородување^. 

7. Контролним на привремен увоз на пловни објекти 

52. Податоците за странски јахти едри лици, 
чамци и други пловни објекти, со кои странските 
државјани доаѓаат на привремен престој во Југо-
славија заради спорт, разонода, одмор и .ел., 'се за-
пишуваат во контролникот на пловни објекти Еса 
Образецот XXI — Контролите на привремен увоз 
на пловни објекти. 

53. Контролникот на привремен увоз на пловни 
објекти се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
редниот 6poi под ко] пловниот об]ект се запишу вз 
во контролникот; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината на евидентирање во контролни-
кот на гшивоемен увоз на пловниот објект; 

3) во рубриката 3 (Пловен објект) се занишуваат 
видот и назтЈгот на странскиот пловен објект (на 
пример: јахта ,Морина", едрилица .»Кристина"!; 

4) во рубриката 4 (Сопственик на пловниот об-
јект) сс запишуваат името и презимето на сопстве-
никот, односно па заповедникот па привремено уве-
зениот пловен објект; 

5? со рубриката i (Број и датум на одобрението 
за плочндбч) се запишуваат бродот дер от, месеца!? 
и годината под коп и кога п о н е ж н а т а Лучка капе-
танија издала одобрение за пловидба*" 
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6) во рубриката 6 (Рок на враќање) се запишу-
ваат денот, месецот и годината на враќањето на 
привремено увезениот пловен објект во странство; 

7) во рубриката 7 (Датум на истапување на пло-
вилото) се запишуваат денот, месецот и годината на 
истапување на пловилото од царинското подрачје 
на Југославија; 

8) во рубриката 8 (Излезна царинарница) се 
запишува називот на царинарницата преку кој а 
привремено увезениот пловен објект е вратен во 
странство; 

9) во рубриката 9 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на привремено 
увезениот пловен објект. 

VI. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОНСИГНАЦИОНИ СТОКИ 

1. Контролних на увозните царински декларации за 
сместување на стоки на консигнација 

54. Увозната царинска декларација за сместува-
ње на стоки на консигнација (член 10 од Правилни-
кот за начинот на пополнување и поднесување ис-
прави во царинската постапка) се заведува во кон-
тролникот на увозните царински декларации на 
Образецот XXII — Коитролик на увозните царин-
ски декларации за сместување на стоки на консиг-
нација. 

55. Контролникот на увозните царински декла-
рации за сместување на стоки на консигнација се 
води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
редниот број под кој во контролникот е евидентира-
на увозната царинска декларација за сместување 
на стоки на консигнација; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат деи, 
месец и година кога увозната царинска декларации 
за сместување на стоки на консигнација е евиден-
тирана во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Држателот на кснсигнацио-
ниот склад) се запишуваат називот и седиштето на 
организацијата на здружен труд — на застапникот 
на странска фирма која го држи консигнациониот 
склад во кој се сместуваат стоките; 

4) во рубриката 4 (Шифра на консигнациониот 
склад) се запишува шифрата на консигнациониот 
склад на односната странска фирма што е означена 
во решението за отворање на конеигнациониот 
склад; 

5) во рубриката 5 (Број на пријавата за увоз и 
»провоз) се запишува бројот на пријавата за увоз и 
провоз на стоки врз основа на која и се пријавени 
стоките на царинарницата што се царинат по увоз-
ната царинска декларација за сместување на стоки 
на к о н о т а ц и ј а ; 

6) во рубриката 6 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што се ца-
ринат по увозната царинска декларација за смес-
тување на стоки за консигнација; 

7) во рубриката 7 (Тежина во kg) се запишува 
вкупната бруто тежина на стоките во килограми 
што е означена во увозната царинска декларација 
за сместување на стоките на консигнација; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката пс 
увозната царинска декларација за сместување на 
стоки на к о н о т а ц и ј а . 

2. Контрелпик на увозните царински декларации 
за конечно царинење на консигнациони стоки 

56. Увезната царинска декларација за конечно 
царинење на консигнациони стоки (член 12 од Пра-

вилникот за начинот на пополнување и поднесува-
ње на исправите во царинската постапка) се заве-
дува во контролникот на увозните царински декла-
рации на Образецот XXIII — Контролник на увоз-
ните царински декларации за конечно царинење 
на консигнациони стоки. 

57. Контролникот на увозните царински декла-
рации за конечно царинење на коисигнациони стоки 
се во дц на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
редниот број под кој во контролникот е евиденти-
рана увозната царинска декларација за конечното 
царинење на консигнацините стоки; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишува денот, 
месецот и годината кога увозната царинска декла-
рација за конечно царинење на консигнационите 
стоки е евидентирана во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Држател на консигнациониот 
склад* се запишува називот и седиштето на орга-
низацијата на здружен труд — на застапникот на 
странската фирма која го држи консигнациониот 
склад од кој се продадени стоките што конечно се 
царинат; 

4) во рубриката 4 (Шифра на консигнациониот 
склад) се запишува шифрата на консигпациониот 
склад па односната странска фирма што е означена! 
во решението за отворање на консигнационен 
склад; 

5) во рубриката 5 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што конечно 
се царинат; 

6) во рубриката 6 (Тежина во kg) се запишува 
вкупната бруто-тежина на стоките во килограми 
што е означена во увозната царинска декларацша 
за конечно царинење на консигнационите стоки; 

7) во рубриката 7 (Број на сметката) се запи-
шува бројот на сметката од списокот што Елект-
ронскиот сметкарски центар на Сојузната управа 
за царини и го доставил на царинарницата. Ако 
царината и други увозни давачки не се наплатуваат 
врз основа на пресметката на Електронскиот смет-
кареки центар, во таа рубрика се запишува бројот 
на приходната книга под кој царинарницата ја 
евидентирала уплатата; 

8) во рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката по 
увозната царинска декларација за конечно цари-
нење на консигнационите стоки. 

3. Контролних на излезните листови на консигна« 
циони стоки 

58. Излезниот лист на консигнациони стоки 
(член 31 од Правилникот за начинот на пополнува-
ње и поднесување исправи во царинската постапка) 
се заведува во контролникот на излезните листови 
на Образецот XXIV — Контролише на излезните 
листови на консигнационите стоки. 

Образецот на контролникот на излезните лис-
тови на консигнационите стоки се користи и за 
евидентирање на излезните листови на консигна-
ционите стоки за привремено изнесување на стоки-
те од консигнапиониот склад (член 33 од Поавид-
никот за начинот на пополнување и поднесуван е 
исправи во" царинската постапка), со тоа што на 
кориците на контролникот видно се означува: „за 
привремено изнесување на стоки од конспирација". 

59 Контролникот на излезните листови на кои-
сигнационите стоки се води на следниот начин* 

1) во рубриката 1 (Реден 6poi) се запишува ред-
ниот број под кој во контролникот е евидентиран 
излезниот лист на консигнлпионите стоки; 

2) во рубриката 2 (датум) се запишува денот, 
месецот и годината кога излезниот лист на копец г-
национите стоки е евидентиран во контролникот; 
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3) во рубриката 3 (Држател на консигнациониот 
склад) се запишуваат називот и седиштето на ор-
ганизацијата на здружен труд — на застапникот на 
странската фирма која го држи консигнациониот 
склад од кој стоките се упатуваат под царински 
надзор; 

4) во рубриката 4 (Шифра на консигнациониот 
склад) се запишува шифрата на консигнациониот 
склад,, односно на странската фирма што е озна-
чена во решението за отворање на консигнациониот 
склад; 

5) во рубриката 5 (Вид на стоките) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што од кон-
сигнациониот склад се упатуваат под царински 
надзор; 

6) во рубриката 6 (Тежина во kg) се запишува 
вкупната бруто тежина на стоките во килограми; 

7) во рубриката 7 (Приемна царинарница) се 
запишуваат називот и седиштето на царинарницата 
до која, врз основа на излезниот лист, се упатуваат 
стоките од консигнацпониот склад. Ако стоките и 
се упатуваат па друга организациона единица на 
истата царинарница, ео таа рубрика се запишуваат 
називот и седиштето на таа организациона единица; 

8) во рубриката 8 (Рок на предавањето) се за-
пишуваат денот, месецот и годината до кога стоките 
што се упатени од консигнациониот склад мораат 
да и се предадат на приемната царинарница; 

9) во рубриката 9 (Број и датум на потврдата на 
приемот) се запишуваат бројот и датумот, месецот 
и годината под кои и кога приемната царинарница 
потврдила дека ги примила стоките упатени од кон-
сигнациониот склад по односниот излезен лист; 

10) во рубриката 10 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката по 
излезниот лист на консигнационите стоки. 

4. Контрол ник на спецификациите за зго^рмг ?ац»е 
— намалување на вредноста на контгнацАИШИте 

стоки. 

60. Спецификацијата за зголемување — нама-
лување на вредноста на консигнационите стоки 
(член 38 од Правилникот за начинот на пополнува-
ње и поднесување на исправи во царинската пос-
тапка) се заведува во контролникот на епецифика-
циите за зголемување — намалување на вредноста 
на консигнационите стоки на Образецот XXVI — 
Контролних на с п е ц и ф и к а ц и ј е за зголемување — 
намалување на вредноста на консигнзционите стоки. 

61. Контролникот на спецификациите за зголе-
мување — намал>ѕвање на вредноста на консигнд-
ционите стоки се води на следниот начин: 

1) во рубриката" 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој во. контролникот се евидентира 
спецификацијата за зголемување — намалување на 
вредноста на консигнационите стоки; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога спецификацијата за зго-
лемување — намалување на вредноста на консиг-
национите стоки е евидентирана во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Држател на конемгнациониот 
склад) се запишуваат назтгвот и седиштето на орга-
низацијата на здружен труд — на застапникот на 
странската фирма, која го држи конспгнациониот 
склад; 

4) во рубриката 4 (Шифра на консигнациониот 
склад) се запишува шифоч^а на копспгнациониот 
склад на односната странска ф ч т т а што е означена 
во решението за отгорање на конснгнациониот 
склад; 

5* во рубриката 5 (Зголемување — навалување) 
се запишува: „зголемување", односно „намалување", 

зависно од тоа дали држателот на консигнациониот 
склад поднел барање за зголемување ши. за нама-
лување вредноста на стоките сместени во консигна-
циониот склад; 

6) во рубриката 6 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на спецификацијата 
за зголемување — намалување на вредноста на 
консигнационите стоки. 

VII. ДРУГИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА ЦАРИНСКИ СТОКИ 

1. Малцинска книга 

62. За" стоки што се сместуваат во царински ма-
гацин, царинско стовариште, железничко-царински 
магацин, царински склад, царинско сместувалиште 
и во други простории и простори (чл 208 до 212 од 
Царинскиот закон) се води магацинске книга на 
Образецот XXVI — Малцинска книга. 

За стоките од став 1 на оваа точка евиденција 
може да се води и во картотеката со податоци од 
Магацинеката книга. 

63. Царинарницата ги евидентира податоците за 
вредноста на стоките во магацинската книга врз 
основа на податоците што и ги дава под носите лог 
на барањето за сместување на стоките во царин-
скиот склад, во царинското сместувалиште и во 
други простории и простори. 

Ако податоците за вредноста на стоките од оп-
равдани причини не се наведени во барањето за. 
сместување на стоките под царински надзор или во 
посебна изјава, ниту во дополнително определениот 
рок се утврдени во решението за одобрение за сме-
стување под царински надзор, односно во пријавата 
за увоз и провоз на стоките, царинарницата ја 
утврдува вредноста на стоките врз основа на рас-
положивите податоци. 

64. Магацинската книга, односно картотеката, 
се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува 
редниот број под кој во магацинската книга, од-
носно во картотеката се евидентираат стоките што 
се сместуваат под царински надзор; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога е извршено евидентирање-
то во магацинската книга, односно во картотеката; 

3) во рубриката 3 (Број на пријавата за увоз и 
провоз) се запишува бројот на пријавата за увоз и 
провоз на стоките по која на царинарницата и се 
пошарени стоките што се сместуваат под царински 
надзор; 

4) во рубриката 4 (Број на превозната исправа) 
се запишува бројот на товарниот лист, на експрес-
н и м лист. на манифестом односно на друга соод-
ветна превозна исправа врз основа на која стоките 
се доставени; 

5) во рубриката 5 (Сопственик на стоките) се 
запишуваат називот и седиштето на организацијата 
на здружен труд или на друга организација, однос-
но името и презимето и адресата на лицето на кое 
гласи превозната исправа; 

6) во рубриката" 6 (Лице врз кое е пренесено 
правото од превозната исправа) се запишуваат на-
зивот и седиштето на организацијата на здруже* 
труд или на друга организација, односно името и 
презимето и адресата на лицата врз кои е пренесено 
правото од превозната исправа. Ако до царинарни-
цата не е поднесена преносна исправа за пренос 
пз правото од препозната исправа, таа рубрика не 
се пополнува* 

7) во рубриката 7 (Вид на стоките) се запишува 
трговски вообичаениот назив на стоките што се 
сместуваат под царински надзор; 

8) во рубриката В (Вредност на стоките) се за-
пишува вредноста на стоките во динари. 
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Ако царинарницата располага со податоци за 
вредноста на стоките во взлз'та, препотувањето во 
динари се врши по курсот што е во сила па де пот 
на преминувањето на стоките преку царинската ли-
нија; 

9) бо рубриката 9 (Број на колетите) се запи-
шува вкупниот број на колетите во кои се наоѓаат 
стоките што се сместуваат под царински надзор. 
Ако под царински надзор се сместуваат стоки бо 
растурена состојба, таа рубрика не се пополнува. 

10) во рубриката 10 (Тежина во kg) се запишу еа' 
вкупната бруто-тежина на стоките во килограми, 
што е означена во пријавата за увоз и провоз на 
стоките; 

11) во рубриката 11 (Каде лежат стоките) се 
запишува називот на сместувачкиот простор, однос-
но поблиска ознака на местото каде стоките се сме-
стени под царински надзор (на пример- ..склад И 
—- поле А-12", „сместувалиште — сектор 3"); 

12) во рубриката 12 (Број и датум на решението) 
се запишува бројот и денот, месецот и годината под 
кои и кога е одобрено сместување на стоките под 
царински надзор; 

' 13) во рубриката 13 (Вид и број на исправата по 
која се издаваат стоките) се запишуваат видот и 
бротот на царинската исправа врз основа на ко«а 
стокиве се подигаат под царинскиот надзор, од-
носно и се упатуваат под царински надзор на друга 
царинарница (на пример: „УЦД — 1389/80"; „при-
д р у ж н и к ј. U — 32/80"; решение У/И-290' ' о0); 

14) во рубриката 14 (Датум на издавање на сто-
ките) се запишуваат денот, месецот и годината кога 
стоките врз основа на соодветна царинска неправа 
се подигнати под царинскиот надзор, односно и се 
упатени под царински надзор на друга царинарница; 

15) во рубриката 15 (Потпис на примателот) се 
запишува своерачниот потпис на овластеното лице 
кое ги презело стоките. Ако стоките ги презема ов-
ластен претставник на организацијата на здружен 
труд (увозник-шпедитер), покрај потписот, се става 
и стисок на штембилот на односната организација. 
Ако стоките ги презема физичко лице (сопственик 
или овластен претставник) покрај потписот се наз-
начува и бројот на личната карта и од кого е из-
дадена; 

16) во рубриката 16 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на стоките што се 
евидентирани во м а ј ч и н с к а т а книга, односно во 
картотеката. 

2. Контрол ник на стоки задржани во патничкиот 
промет 

65. Податоците за стоките што се задржани во 
патничкиот промет со странство (член 355 став 2 од 
Царинскиот закон) се запишуваат во контролникот 
на стоките на Образецот 27 — Контролних на стоки 
задржани во патничкиот промет. 

66. Контролникот на стоките задржани во пат-
ничкиот .промет се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој стоките задржани во патничкиот 
промет се заведуваат во контролникот; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишува денот, 
месецот и годината кога стоките се евидентираат во 
контролникот; 

3) во рубриката 3. (Презиме и име на патникот) 
се запишува презимето и името на патникот од кого 
се задржани стоките; 

4) во рубриката 4 (Количество — број" на коле-
гите) се запишува вкупниот број на полетите што е 
задржан од односниот патник; 

5) бо рубриката 5 (Количество — тежина во kg) 
се вкупнава бр;/то-тежина во килограми; 

6) во vyбрчката 6 {Вид на стоките) се запишува 
тргоп-Сх.н^т вообичаен назив па за држените стоки. 
Ако во патничкиот багаж има поведе видови стокјх 
што не можат да се запишат во рубриката 6. во таа 
гл боцка се запишува: „разни стоки", а бо рубрика-
та Ѕ (Забелешка} се запишува бројот на потврдата 
што му е издадена на патникот за задржани!е 
стоки; 

7' со раката 7 (Исправа по која е извршено 
р а з д о н а стоките) се запишуваат бро)от и 
датумот ка ц?ринска*га исправа по ко^а е извршено 
раздел жут-ање на запржените стоки) на пример: 
УЦД 52с 2/ 80. пропратним XV/6; 

8) бо рубриката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката со 
задржанпте стоки. 

3. Контролних на посебни стоковни манифести за 
царински стоки 

67. Посебниот стоковен манифест за царински 
стоки (член 60 став 1 од Правилникот за начинот на 
пополнување и поднесување на исправи во царин-
ската постапка) се заведува во контролникот на 
манифести на Образецот XXVIII — Контролних на 
посебни стоковни манифести за царински стоки. 

68. Контролникот на посебни стоковни мани-
фести- за царински стоки се води на следниот начи«: 

1) ро рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој посебниот стоковен манифест се 
заведува во контролникот; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишува денот, 
месецот и годината кога посебниот стоковен ма-
нифест се евидентира во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Број на товарниот лист) се 
запишуваат бројот и ознаката на авионскиот това-
рен лист врз основа на кој се превезуваат однос-' 
ни те стоки; 

4) во рубриката 4 (Увозник) се запишуваат на-
зивот и седиштето на организацијата па здружен -
труд односно името и презимето на лицето на кое 
гласи авионскиот товарен лист (царински обврзник); 

5) во рубриката 5 (Видови на стоки) се запишува 
трговскиот вообичаен назив на стоките што и се 
упатуваат на друга царинарница врз основа на по-
себен стоковен манифест; 

6) во рубриката 6 (Тежина во kg) се запишува 
вкупната бруто-тежина на стоките во килограми;-

7) во рубриката 7 (Број на колетите) се задишу-
ва вкупниот број на келети што е означен во по* 
себен стоковен манифест; -

8) во рубриката 8 (Број на м а ј ч и н с к а т а книга} 
се запишува бројот од м а ј ч и н с к а т а книга по ко ја 
односните стоки биле евидентирани; 

9) во рубриката 9 (Број и дату^ на пријавата 
1.3а увоз и провоз) се Запишуваат бројот и денот, ме-

сецот и годината означени во пријавата за увоз и 
провоз на стоки врз основа на ко ја стоките Л се 
пријавени на царинарницата; 

10) во рубриката 10 (Забелешка) Се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на постапката * со 
стоките и со посебен стоковен манифест. 
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4. Контролиши на посебни манифести на патнички 
багаж пристигнат одвоено ол сопственикот. 

69. Посебниот манифест на патнички багаж при-
стигнат одвоено од сопственикот (член 60 став 2 од 
Правилникот на начинот на пополнување и подне-
сување исправи во царинската постапка) се заведу-
ва во контролникот на манифестот на Образецот 
XXIX — Контролите на посебни манифести на, 
патнички багаж пристигнат одвоено од сопстве-
никот. 

70. Контролникот на посебни манифести иа пат-
нички багаж пристигнат одвоен^ од сопственикот 
се води на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Реден број) се запишува ред-
ниот број под кој во контролникот се заведува по-
себниот стоковен манифест на патнички багаж при-
стигнат одроено од сопственикот; 

2) во рубриката 2 (Датум) се запишуваат денот, 
месецот и годината кога посебниот манифест на 
патнички багаж пристигнат одвоено од сопственикот 
се заведува во контролникот; 

3) во рубриката 3 (Број на привезокот) се запи-
шува бројот на привезокот на бат-"— пристигнат 
Одвоено од сопственикот; 

4) во рубриката 4 (Број на ко летите) се запишу-
ва вкупниот број на колетите од багажот на еден 
патник, што пристигнал одвоено од сопственикот; 

5) во рубриката 5 (Видови на стоки) се запишу-
ва трговскиот вообичаен назив на стоките што се 
наоѓаат во багаж пристигнат одвоено од патникот. 
Таа рубрика се пополнува по извршениот преглед 
на багажот и пр утврдувањето на неговата содр-
жина; 

6) во рубриката 6 (Тежина во kg) се запишува 
вкупната бруто тежина на багажот во килограми; 

7) во рубриката 7 (Број на м а ј ч и н с к а т а книга 
на превозникот) се запишува бројот од е в и д е н ц и ј а 
на превозното, односно на воздухопловното приста-
ниште каде што багажот е сместен; 

8) во русинката 8 (Забелешка) се запишуваат 
забелешките што се однесуваат на пратка присти-
гната одвоено од сопственикот. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

71. Евиденцијата за царинските стоки ја води 
царинарницата согласно на одредбите на Царин-
скиот закон ако со прописи донесени врз основа на 
тој закон поинаку не е определено. 

72 Податоците од контролникот'и ериденцијата 
што се водени до 31 декември 1930 година а кои 
останале нераздолжени нема да се препишувааг 
во нови обрасци, т у к у раз до л ж у вашето ќе се врши 
во обрасците во кои се евидентирани. 

73. Контролниците односно картотеката чиишто 
обрасци се пропишани со оѓа упатство се водат, по 
правило, за календарската година На крајот од ка-
лендарската година евидентната се заклучува и 
оверува со потпис на овластеното лице и со печат 
на чаринарницата. 

74. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 
1931 година. 

Бр. Д-13072/1 
2 декември 1980 година 

Белград 

Заменик-директор на 
Сојузната управа за царини, 

Ненад Мирковиќ, е. р. 

Образец I 
(20,5 X 29,5 cm) 

ПОПИСНА КНИГА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

Време на доаѓа-
ње на превозното Број на Знак и број Натоварен — Состојба на Потпис на ца-

средство возот на вагонот празен вагон странските ринскиот ра- Забелешка 
бр. — пломби ботник 

Час Ден 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА*ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Содиjaлистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д СР С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Беле Рудолфа Антон, Фојкар-Селко Франца 
Љуба, Мусар Виктора Јанез, Робич Андреје Андреј, 
Рожанец-Штангл Магија Цветка; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значсЕве за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Батин Алојза Сречко, Букавец Антона Звони-
мир, Делавец Флоријана Август, Голеж Франца Луд-
вик, Краигер Роза Алојз, Лема ић Ђуре Илија, Мо-
торе Марко Алојз, Настран Франца Бењамин, Нен-
ко Михелчич Јанеза Лојзка-Милојка, Регаицин Ру-
ди Штефан Улага Тонажа Драго, Валентинчич Пе-
тра Петер, Волк Јакоба Милош; 

— за особени заслзти на полето на јавната деј-
ност со кота се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДГН НА РЕПУБ ТТГКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Цвепбар Јож°та Јоже. Колар -Ва лентинчич 
Франца Ш геф ка, Кос Леополда Леополд, Матано-

вић Теодора Михајло, Нема нин Јанеза Антон, Пуст 
Карела Иван, Тишлер Јанеза Јанко. Бехар Франца 
Август, 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од ЗЕЈачење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бремше Ивана Иван, Добершек Ивана Леополд, 
Гранда Штефана Векослав, Јарц Јоже Лудвик, Ју -
харт-Мезголитс-Долинар Ивана Маркета, Ковачич 
Станка Стане, Крањц-Швигељ Алојза Даница Кр-
мељ Ленарта Иван, Магдић-Кавчич Блажа Розка, 
Маркич Игмана Марјан, Мартинчич Франца Андреј / 
Мохорко Ферда Фердинанд, Муховец Франца Вик-
тор, Падар Јанеза Јанез, Пелко-Чрне Јанеза Марија, 
Перме Франца Франц. Пирих Антона Владко, Пре-
бил Веронике Владо, Рахне Симона Лудвик, Ројц 
Антона Роман, Седовшек Розалија Антон, Старич-
-Шорли Франца Људмила. Стрес Феликса Тоника, 
Ши лц Јанеза Јанез, Шкербинек Јосипа Данило, 
Штрубељ-Миклавчич Франца Каролина, Варга Ју -
лија Јозсеф, Венгуст Франца Фрањо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од знамење за напредокот на.земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авсец Франца Јоже, Бодлај Јанеза Алојз, Бри-
новар Андреја Матија, Достал Саме Само, Грбен-Ар-
тач Алојзија Марртја. Грегорич Мирка Мирко, Хри-
бар-Брцлр Јоже Ана," Јаш Јакоба Вера, Кавчич Алој-
за Иванка, Кланчишар Јанеза Франц, Копмајер-
-Лесковец Антона Тилка Кучер Валентина Вален-' 
тин, Лепшина Јоже Борис, Левер Мохор Франц, 
Matchesan Bruno Faus<o, Мартинчич Франца Антон, 
Мерљак Алојза Петер, Маракс-Малис Франца Вида, 
Облоншек Ивана Иван, Опрешник Ивана Иван, 
Оеетич Ивана Иван Овен-Штрекељ Јожета Ладис-
лава, Пајенк Франца Иван, Пандур Лајчија Владо, 
Павлович Драгољуба Милутин, Печар Франца 
Франц, Прогељ Валентина Катарина, Приможич 
Франца Франц, Приможич-Пољанец Феликса Вик-
торија, Ропотдр-Рпбич Антона Терезија, Свољшзк 
Андреја Славка, Шлибар-Ренко Мартина Иванка, 
Шпорин Амалија Антон, Боголика; Јожета Франц, 
Залетел Алојза Лојзе; 
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—- за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воепо-стручнпте знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Корењак Мартина Антон, Савковић Богдана Во-
јислав, Сикошек Р1вана Антон, Танцар Валентина 
Петер, Зарли Јожефа Борис; 

за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бор^вшек-Крајнц Макса Јожииа, Цериншек Бо-
гомира Богомир, Флисер Франца Станислав, Иван-
нуш-Циуха Антона Елизабета, Јавориик Франца 
Нико, Кнез Јоже Јоже, Коуѕе \\7аг1е1г Ес1уагс1а Вге-
сЗа, Лебзн Ангеле Радован, Ленко-Голичник Франца 
Нежа, Маучец Штефапа Штефан, Попис Гуи до Тра-
1зиелла, Потисск-Хочевар Антона Ивица, Савинек 
Михаела Рудолф. Славич-Тополовец Антона Власта, 
Шелига Антона Тоне, Турншек Андреја Леополд, 
Тушек Марија Мелита, Веис-Жлендср Франца Мет-
ка, Виндиш Јурија Антон, Вирт-Скринар Јожета 
Ида, Вижинтин Алфонз Ливио, в е р о в н и к Бориса 
Борис, Жнидарич Венчеслава Борис; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Буковнтек Франца Ладислав, Кајнц-Ленарчич 
Јоже Јожефа, Коијанчич-Ватзвец Антона Алојзија, 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Пижорн Алојза Емил; 

О д СР С р б и ј а , 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мартиновиќ Марка Јован; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата ед значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чавдарееиќ Миленка Љубица, Јовановиќ Милу-
тина Милета; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење, за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Голубовиќ Јована Павле, Кривокуќа Божидара 
Милутин; 

— за заслуги и постигнати успеси, во работата, од 
значен е за напредокот, на замјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Б е с н и ќ Николе Милутин, Дешиќ Петра Ката-
рина, Драгољевић И п ; е Миленко, Филнповпћ-Јан-
ховић Бранислава. И ш ћ Ђорђа Милорад, Јанковић 
Миладина Божидар, Јовановић Добросава Миливо-
је, Лукић-Кузманов ић Богомира Милка, Милчић 
Драгољуба Миодраг, Николич Душана Василије, 
Петровић-Цул ић Драгомира Лепосава, Петровић 
Обрада Вучић, Р?дојкоЕчћ-Стојановић Велимира 
Надежда, Зечевз^ћ-Мандић Николе Вера, Живковић 
Адама Миланко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јелић Николић Добривоја Роксандра, Маравић" 
Тл'ра Милан, Марковић Давидовић Живана Стана, 
Сзанковић-Вавић Ранка Зора; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

ТерзиЗ? Љубисава Драгољуб; * 

О д САЛ К о с о в о 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
т* народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Трпинац-Јеремич Јелена; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Басарић Илије Никола, Чанак Јове Петар, Дмрг«* 
тровић Стеве Миле, Цајић Дмитра Стојша, Ђаковић! 
Томе Марко, Грбин Јандрије Јово, Грбић Раде Мићо, 
Гргић Стеве Душан, Кљајић-Кнел*евић Јове Милка; 
Летић Николе Душан, Медић Саве Гој&о, Новковић 
Илије Милош, Пањковић Јосипа Драган, Радановић 
Миле Милан, Радумило Саво, Рајшић Николе Мане; 
Рашета Симе Ђуро, Сол аћ Луке Пајо, Судар Стева-
на Петар, Ш а т а Илије Милош, Шупивар Милутина1 

Ђуро, Томаш Исе Сава, Векић Николе Стеван, Виг-
њевић Лазе Милан, Вујиновић Петра Мићо, Вујино«; 
вић Миле Рајко; 
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— ЗЈ особени заслуги во создавањето и ширење-
то па братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Ђуре Петар, Бараћ Ђуре Милан, Басарић 
Јанка Ђурађ, Басарић Илије Никола, Бурсаћ Миле 
Ђуро, Чанак Јове Петар, Ђелић Ђуре Сава, Ћупо-
вић Ђуре Миле, Даргић Петра Тома, Доброта Стева-
на Милан, Ђаковић Томе Марко, Ђаковић Васе Ми-
ланко, Ерор-Вејин Илије Милка, Грбић Јандрије 
Јово, Грбић Раде Мићо Гргић Стеве Душан, Кали-
нић Јове Дмитар, Карановић Јована Владо, Клепић 
Мила Бранко, Кл.ајић-Кнежевић Јове Милка Коса-
новић ИлиЈе Никола, Краљ Дмитра Симо, Летић Ни-
коле Душан, Л^уботевић Ђуре Илија, Мандарић Дане 
Милош, Марјановић Стојана Милош, Медаревић Лу-
ке Душан Милановић Николе Милан, Милојевић 
Боже Дане, Песвапулица Симе Милан, Нитић Миле 
Драгутин. Новковић Саве Мића Новковић Илије 
Милош, Орловић Миле Дане, Поповић Јове Никола, 
Радановић Миле Милан. Радановић Митра Миле, 
Радановић-Вуцеља Саве Зорка, Радумило Саво Ра-
ђеновић Симе Душан. Рајшић Николе Мане. Ракић 
Лукс Ђурађ, Рашета Симе Ђуро, Репац Илије Буто, 
Родић Дамјана Милорад Рудић Љубе Вид, Сердар 
Јове Петар, Солаћ Луке Пајо, Стојисављевпћ Лазе 
Ђуро, Судар Стевана Петар, Шикман Миле Момчи-
ло, Шушњар Милутина Ђуро, Тапкоспћ-Карановић 
Ђуре Боја, Томаш Исе Сава. Угрица Блаже Ђуро, 
Векић Илије Раде, Вигњевић Лазе Милан, Врачар 
Дмитра Јово, Вучетић Савана Мира, Вујиновић Пе-
тра Мићо, Вујиновић Миле Рајко, Зорић Николе Ми-
ле, Зорић Миће Раде; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободзгвање на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Басарић Јанка Ђурађ Бурсаћ Миле Ђуро, Ћу-
повић Ђуре Миле, Калинић Јове Дмитар, Косановић 
Илије Никола, Ш а т а Илије Милош. 

Бр. 58 
16 септември 1930 тодина 

Белград 

Претседател 
на Претседатлетното на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна* Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— во знак на признание за успехот во работата 
на преведување на литературни дела и за проучу-
вање и популаризација на југословенската литера-
тура и култура 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Jun-Broda, Ehrlich, Adolf-Ina. 

Бр 67 
3 октомври 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за учество и заслуги во ослободителната^ 
војна на народите и народностите на Југославија и 
за истакната храброст во борбата против статис-
тичкиот окупатор и домашните предавници 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Sousek Jaroslav. 

Бр 69 
8 октомври 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1093. Закон за измени и дополненија на За-
конот за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1980 година — — — — — 2017 

1094. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на природите од царини и од 
други увозни давачки што во 1980 го- * 
дина & се отстапуваат на Интересната 
заедница на Југославија за економски 
односи со странство — — — — — 2018 

1095. Правилник за царинскиот надзор и за 
постапката во меѓународниот воздушен 
сообраќај — — — — — — — — 2018 

1096. Правилник за измени на Правилникот 
за царинскиот надзор и за постапката 
за царинење на стоките сместени под 
царински надзор — — — — — — 2024 

1097. Правилник за измена на Правилникот 
* за земањето на мостри и за царинските 

обележја — — — — — — — — 2024 
1098. Правилник за поднесување на исправи во 

царинската постапка — — — — — 2024 
1099. Упатство за начинот на водење евиден-

ција за царинските стоки — — — — 2125 
Одликувања — — — — — — — — — 2146 


