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682. 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ 
ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО, ОДНОСНО ДА 
ИЗВЕЗУВААТ, ИЗНЕСУВААТ И ИСПРАЌААТ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО СТРАНСТВО 

1. Домашни физички лица и странски физички лица 
можат да извезуваат од Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија предмети во количини што не се на-
менети за препродажба. Предметите за чиј извоз е потреб-
но да се прибави одобрение од надлежниот орган можат 
да се извезуваат само по претходно прибавено одобрение. 

2. Домашни физички лица и странски физички лица 
при доаѓањето од странство можат да внесуваат: 

1) предмети на личен багаж што ги носат со себе и 
кои служат за нивни потреби додека се на патување (обле-
ка, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, 
намирници и др.) во количини што им се потребни со ог-
лед на нивното занимање, годишното време и целта, трае-
њето и другите околности на патувањето. 

Предмети на личен багаж можат да се носат и кога се 
дадени на превоз со превозното средство со кое патува 
патникот, со друго превозно средство или по пошта ако 
може да се утврди без сомнение дека е во прашање личен 
багаж на односниот патник; 

2) предмети до вкупна вредност од 20.000 динари при 
секое од првите пет доаѓања од странство во текот на го-
дината, а при секое наредно доаѓање од странство во те-
кот на годината - до вкупна вредност од 2.500 динари; 

3) еден личен (куќен) сметач во вредност до 40.000 ди-
нари, при првото доаѓање од странство во текот на годи-
ната. 

3. Домашни физички лица на привремена работа во 
странство, како и членовите на екипажот на југословенски 
бродови кои сообраќаат со странство, односно во стран-
ство, кога доаѓаат на привремен престој во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија (заради користе-
ње на годишен одмор, посета на семејството и др.), освен 
предметите од точка 2 на оваа одлука можат еднаш го-
дишно да внесуваат и предмети до купна вредност од 
65.000 динари. 

4. Домашни физички лица, ако на привремена работа 
во странство поминале непрекинато една година, односно 
најмалку 24 месеци во три последователни години, или не-
прекинато престојувале во странство најмалку четири го-
дини, кога се враќаат од привремена работа односно од 
престојот во странство во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, покрај предметите што ги внесува-
ат врз основа на точка 2 од оваа одлука, во рок од шест 
месеци од денот на враќањето можат да увезат предмети 
за потребите на своето домаќинство, и тоа: 

1) 2 телевизори, со уредите што им припаѓаат; 
2) 1 носивен телевизор, со големина на екранот до 51 

ѕm; 
3) 1 радиоапарат, со уредите што припаѓаат; 
4) 1 радиокасетофон; 
5) 1 транзисторски радиоприемник; 
6) 1 магнетофон (или касетофон), со уредите што при-

паѓаат и 20 ленти (или касети); 
7) 1 видеорикордер, со уредите што припаѓаат и 20 

касети; 
8) 1 грамофон, со уредите што припаѓаат и 100 пло-

чи; 
9) 1 музички комплет (систем што се состои од еден 

радиоприемник, едно засилувало, еден грамофон, еден 
магнетофон или касетофон, еден пар слушалки и најмногу 
четири звучници); 

10) 1 фотографски апарат; 
11) 1 кино-камера; 
12) 1 видеокамера; 
13) 1 машина за пишување (портабел или обична); 
14) 2 фрижидера (ладилници) за домаќинство, со дел 

или без дел за замрзнуање; 
15) 1 фрижидер за домаќинство, за длабоко замрзну-

вање; 
16) 1 уред за климатизација; 
17) 2 електрични печки на гас, комбинирани или дру-

ги печки; 
18) 1 микробрановна рерна; 
19) 1 електрична скора; 
20) 2 греача, електрични или на гас, 2 греалки или 2 

електрични радијатори; 
II) 1 правосмукалка со уредите што припаѓаат; 
22) 1 машина на перење на теписи; 
23) 1 машина за перење на алишта, со уредите што и 

припаѓаат; 
24) 1 машина за сушење на алишта; 
25) 1 машина за пеглање на алишта 
26) 1 машина за миење на садови; 
27) 2 апарати за мелење и мешање на намирници, куј-

нски миксери (комплет); 
28) 1 апарат за мелење на кафе; 
29) Г машина за шиење; 
30) 1 машина за везење; 
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31) 4 електронски џепни сметачи; 
32) 1 куќен (личен) сметач, со уредите што припаѓаат; 
33) машини и алат за домаќинството; 
34) опрема за кампување (вклучувајќи и камп прикол-

ка); 
35) по еден спортски реквизит од разен вид и спорт-

ска опрема; 

36) 1 велосипед без мотор; 
37) мебел, постелнина, пердиња и сл.; 
38) прибори за јадењеи сервиси на најмногу за 12 ли-

ца и соодветни кујнски предмети и садови; 
39) 5 теписи; 
40) 1 клавир и два други музички инструменти; 
41) слики и други уметнички предмети; 
42) украсни предмети, вклучувајќи и фолклорни пред-

мети; 
43) шиени текстилни, кожни и крзнени предмети за 

лична и куќна употреба; 
44) 1 агрегат за производство на електрична енергија 

до 3 kW; 
45) инсталационен и градежен материјал, во количи-

на чија вкупна вредност не преминува 50.000 динари; 

46) други предмети за домаќинство, во количина чија 
вкупна вредност не преминува 5,000.000 динари. 

Ако повеќе членови на потесно семејство (брачниот 
другар и децата) ги исполнуваат условите од став 1 на 
оваа точка, членовите на тоа семејство можат да увезат 
предмети од тој став најмногу до вкупната количина и 
вредност утврдени во член 1 на оваа точка. 

5. Држајани на СФРЈ кои се иселиле од Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија пред 6 април 
1941 година, лица кои добиле државјанство на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и лица кои до-
биле азил, односно одобрение за постојано населување во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во 
рок од една година од денот на доселувањето добивањето 
на државјанство, добивањето на азил односно од денот на 
добивањето одобрение за постојано населување во Југос-
лавија, можат да увезат предмети наменети за нивна лич-
на употреба и предмети за потребите на своето домаќин-
ство. 

6. Домашни физички лица и странски физички лица 
можат да примаат од странство предмети во пратки во 
вкупна вредност до 10.000 динари. 

Во вредноста на пратката од став 1 на оваа точка не 
се сметаат трошоците за превоз. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на 
лицата од тон.: 4,5 и 10 до 17 на оваа одлука кога ги оства-
руваат правата предвидени со тие точки. 

7. По исклучок од одредбите на точ. 2, 3 и 6 на оваа 
одлука, домашни физички лица и странски физички лица 
можат да увезуваат;, 

1) медицински лекови, врз основа на лекарски рецепт 
од лекар на организација на здружен труд чија дејност е 
здравствена заштита; 

2) ветеринарски лекови, врз основа на рецепт од вете-
ринарска станица; 

3) ортопедски, ортотички и други помагала, како и 
апарати за примена на терапија, врз основа на потврда за 
потребата од користење на такво помагало, односно апа-
рати што ги издала соодветната организација на здружен 
труд чија дејност е здравствена заштита; 

4) резервни делови и потрошен материјал за користе-
ње на помагала, односно апарати, што ги увезле во соглас-
ност со одредбата под 3 на оваа точка; 

5) одликувања, медали, споменици, спортски и други 
трофеи, односно слични предмети што ги добиваат во 
странство на натпревари, изложби, приредби и други ма-
нифестации, врз основа на потврда од организаторот дека 
предметите што се увезуваат ги добиле во странство на 
натпревари, изложби, приредби и други манифестации, 
или врз основа на потврди од соодветниот сојуз,4 односно 
здружение на Југославија; 

6) книги, списанија и други печатени предмети од об-
ласта на науката, културата и уметноста; 

7) делови на моторни возила, освен шасии и мотори, 
што се увезуваат заради замена на дотраени или униште-
ни делови на моторни возила регистрирани во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, врз основа на 
сообраќајната дозвола со која се докажува дека поседува-
ат моторна возила за чија поправка ги увезуваат тие дело-
ви. 

8. Домашни физички лица можат да увезуваат пат-
нички автомобили, возила за кампување (самоодни камп 
куќички), моторцикли, мопеди и велосипеди со фабрички 
вграден мотор, ако исполнуваат еден од следните услови: 

1) ако непрекинато престојувале во странство најмал-
ку четири години и ако се доселуваат, односно враќаат во 
Социјалистичка федеративна Република Југославија; 

2) ако биле на привремена работа во странство непре-
кинато две години или најмалку 24 месеци во три последо-
вателни години и ако се враќаат во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на постојан престој; 

3) ако моторното возило го купиле во домашна орга-
низација на здружен труд овластена за продажба на мо-
торни возила чии сопственици се странски дипломатски 
или конзуларни претставништва или други странски лица 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

4) ако се воени инвалиди од I до VI група на инвали-
дитет на кои својството инвалид им е признато само врз 
основа на оштетување на екстремитет, како и ако се инва-
лидни лица чие телесно оштетување одговара на неспо-
собноста на воени инвалиди од I до VI група призната по 
основ на оштетување на екстремитет. 

Моторните возила од став 1 на оваа точка можат да 
ги увезуваат и лица кои добиле државјанство на СФРЈ и 
лица кои добиле азил односно одобрение за постојано на-
селување во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

9. Лицата од точка 8 став 1 одредби под 1 и 2 и лица-
та од став 2 на таа точка можат да увезат само едно мо-
торно возило за своите потреби или за потребите на чле-
новите на потесното семејство во рок од шест месеци од 
денот на враќањето од странство односно од добивањето 
државјанство на СФРЈ, азил односно одобрение за посто-
јано населување во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 
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Лицата од точка 8 на одредбата под 4 од оваа одлука 
можат да увезат уште едно моторно возило по истекот на 
рокот од две години од денот на увозот. 

10. Домашни физички лица еднаш во две години 
можат да увезуваат основни средства до вкупна вредност 
од 2,000.000 динари, што им се потребни за вршење на деј-
ност со личен труд и средства на трудот во сопственост на 
граѓаните, дозволена со закон, ако тие основни средства 
не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

11. Домашни физички лица кои на работа во стран-
ство поминале непрекинато најмалку две години или 24 
месеци во три последователни години и кои се враќаат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
државјани на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија кои од Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија се иселиле пред 6 април 1941 година, странски 
физички лица кои добиле државјанство на СФРЈ и стран-
ски дражвјани кои добиле азил односно одобрение за по-
стојано населување во Југославија, можат во рок од три 
години од денот на враќањето, доселувањето, добивањето 
азил или добивањето одобрение за постојано населување 
во Југославија да увезуваат основни средства што им се 
потребни за вршење на дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните, дозволена со за-
кон, односно за вршење на земјоделска дејност, чија пое-
диначна вредност не е поголема од 3,500.000 динари. 

Лицата од став 1 на оваа точка кои во согласност со 
прописите, вршат превозничка дејност можат за вршење 
на таа дејност да увезат едно моторно возило со поголема 
вредност од износот од став 1 на оваа точка, во рокот од 
тој став. 

Лицата од став 1 на оваа точка на кои за вршење на 
дејноста од тој став им е потребно моторно возило, покрај 
основните средства што им се потребни за вршење на таа 
дејност можат да увезат и едно моторно возило за превоз 
на товар со носивост до 1.500 кг, во рокот од тој став. 

Лицата од став 1 на оваа точка кои вршат самостајно 
рибарска дејност со личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните, како основно занимање, можат 
да увезуваат рибарски бродови долги до 14 метри, однос-
но до 30 тони носивост или депласмани до 65 тони, во ро-
кот до тој став. 

12. Лицата од точка И на оваа одлука, заради 
здружување на свои средства во договорна организација 
на здружен труд можат да увезуваат основни средства сог-
ласно со одобрението за основање на таа договорна орга-
низација на здружен труд добиено од надлежниот орган 
во републиката, односно во автономната покраина, во рок 
од пет години од денот на враќањето во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

13. Домашни физички лица кои на работа во стран-
ство поминале непрекинато најмалку две години или 24 
месеци во три последователни години и кои се враќаат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
можат, заради деловно-техничка соработка, кооперација и 
други видови деловна соработка со организациите на 
здружен труд, да увезуваат, во случаите кога е тоа со за-
кон пропишано основни средства кои не се произведуваат 
во земјата и преку износот од точка 11 на оваа одлука. 

14. Домашни физички лица кои вршат самостојна деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните што се занимаваат со земјоделска дејност од-

носно кои свои средства здружиле во договорна организа-
ција на здружен труд, можат да увезуваат делови за 
одржување на основните средства со кои ја вршат таа деј-
ност. 

Домашни физички лица кои самостојни вршат рибар-
ска дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните како основно занимање, можат да 
увезуваат делови, предмети и прибор за бродови што им 
се неопходни за вршење на таа дејност, а чија вредност не 
надминува вкупен износ од 400.000 динари годишно. 

15. Домашни физички лица кои се занимаваат со зем-
јоделска дејност можат да увезуваат репродукционен ма-
теријал што им е неопходен за вршење на таа дејност, во 
вкупна вредност до 500.000 динари годишно. 

Домашни физички лица кои самостојни вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани можат да увезуваат репродукционен материјал 
кој им е неопходен за вршење на таа дејност, во вкупна 
вредност до 500.000 динари годишно. 

Ако лицата од став 2 на оваа точка односната дејност 
ја вршат со еден работник или со повеќе работници, по-
крај правото од став 2 на оваа точка имаат и право на увоз 
на репродукционен материјал во вредност до 200.000 ди-
нари годишно по секој вработен работник. 

Домашни физички лица кои вршат дополнителна деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните можат да увезуваат репродукционен матери-
јал кој им е неопходен за вршење на таа дејност, во вкупна 
вредност до 150.000 динари годишно. 

Домашни физички лица кои здружиле свои средства 
на трудот во договорна организација на здружен труд 
можат да увезуваат репродукционен материјал што им е 
неопходен за вршење на дозволената дејност, во вредност 
до 750.000 динари годишно. 

Лицата од точка 13 на оваа одлука можат да увезува-
ат репродукционен материјал до двојниот износ од ст. 1 
до 3 на оваа точка. 

16. Лицата кои се занимаваат со културно-уметничка 
дејнсот како единствена дејност, а се зачленети во соодвет-
ни здруженија, како и слободни уметници од областа на 
сликарството, вајарството, применетата и друга ликовна 
уметничка дејност, заради вршење на односната дејност, 
можат да увезуваат опрема во вреднсот од 500.000 динари 
годишно и репродукционен материјал до вреднсот од 
400.000 динари годишно. 

Под опремата од став 1 на оваа точка не се подразби-
раат: телевизор, видео-рикордер, радиоапарат, радиокасе-
тофон, касетофон, магнетофон и музички комплет. 

17. По исклучок од одредбите на точ. 2 до 16 на оваа 
одлука, следните физички лица можат да увезуваат, и тоа: 

1) шефовите на странски држави и пратениците на 
шефовите на странски држави во специјална мисија, како 
и членовите на нивната придружба - предмети наменети 
за нивни службени потреби и лична употреба; 

2) шефовите на странски дипломатски претставниш-
тва во Југославија и дипломатски персонал на тие пре-
тставништва, како и членовите на нивните потесни семеј-
ства, конзуларниот персонал на странски конзуларни пре-
тставништва во Југославија и членовите на нивните потес-
ни семејства - предмети наменети за нивната лична упот-
реба; 
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3) персоналот на странски дипломатски претстав-
ништва и конзуларни претставништва во Југославија -
предмети за домаќинство во рок од 12 месеци од денот на 
нивното доаѓање на должност во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

4) државјаните на СФРЈ и странските државјани по-
стојано населени во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија - предмети наследени во странство вклу-
чувајќи ги и моторните возила, во количества што им 
служат за потребите на лицата што ги наследуваат, за по-
требите на нивното домаќинство и за вршење на дозволе-
на дејност. Како предмети наследени во странство не се 
сме аат предметите што се купени со наследени пари или 
со I ари добиени од продажба на наследени предмети; 

5) научници, писатели и уметници - сопствени дела; 
6) инвалиди I и II категорија, како и лица чиј степен 

на инвалидитетот одговара на инвалидитетот на инвали-
ди I или II категоија, кои по поминатата професионална 
рахабилитација, ќе се оспособат за определена дејност -
опрема за вршење на таа дејност, ако таа опрема не се 
произведува во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

7) возачи на моторни возила - гориво и мазиво во ре-
зервоари што се фабрички вградени во моторни возила; 

8) лица што живеат во пограничен појас - производи 
на земјоделството и сточарството добиени од свои имоти 
што се наоѓаат во пограничниот појас на соседната 
држава, како и приплод и други производи од добиток 
што за време на полските работи се на пасење или на зи-
мување на тие имоти ;и 

9) југословенски ученици и студенти што се школува-
ат во странство и странски ученици и студенти што се 
школуваат во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија - учила кои за сопствени потреби за себе ќе ги 
внесат од странство, кои според својата конструкција се 
наменети исклучително за совладување на наставата во 
школи, односно кои не можат да служат за вршење на деј-
ности; 

10) домашни физички лица и странски физички лица 
- специфична опрема, уреди и инструменти за здравство, 
освен помагала и апарати, односно делови и потрошен 
материјал од точка 7 под 3 и 4 на оваа одлука, како и ре-
зервни делови и потрошен материјал неопходен за корис-
тење на таа опрема, за лична употреба, што не се произве-
дуваат во земјата, во согласност со посебни прописи со 
кои увозот на тие предмети е ослободен од плаќање цари-
на; 

11) членовите на Сојузот на слепите на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија - специфична 
опрема, уреди и инструменти кои служат за потребите на 
слепи лица, што не се произведуваат во земјата, како и ре-
зервни делови и потрошен материјал неопходен за корис-
тење на таа опрема, во согласност со посебни прописи со 
кои увозот^на овие предмети е ослободен од плаќање ца-
рина; 

12) членовите на Сојузот на здруженијата на дистро-
фичарите на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија - специфична опрема, уреди и инструменти што 
служат за потребите на лица заболени од мускулни и не-
вромускулни болести, што во земјата не се произведуваат, 
како и резервни делови и потрошен материјал неопходен 
за користење на таа опрема, во согласност со посебни про-

писи со кои увозот на тие предмети е ослободен од плаќа-
ње царина. 

18. По исклучок од одредбите на точ. 2 до 17 од оваа 
одлука, домашни физички лица и странски физички лица 
можат предметите што служат за нивни лични потреби и 
лични потреби на членовите на нивното потесно семеј-
ство, предмети за потребите на своето домаќинство, мо-
торни возила, делови на моторни возила, какови основни 
средства, делови за одржување на основни средства и реп-
родукционен материјал кои служат за вршење на дозволе-
ни со прописите дејности, со личен труд на средствата за 
работа во сопственост на граѓаните, односно за вршење на 
земјоделски дејности, да увезуваат производи без ограни-
чување, пропишани со оваа одлука, ако ги купуваат од ор-
ганизации на здружен труд што ги застапуваат странски 
фирми и држат консигнациони складови на странски сто-
ки или ги купуваат во странство со посредство на органи-
зациите на здружен труд што се регистрирани за вршење 
на надворешнотрговски промет. 

19. Предметите увезени, внесени или примени од 
странство според одредбите на оваа одлука не можат да се 
продадат ниту да се отуѓат на друг начин, освен ако со 
оваа одлука не е определено поинаку. 

20. Лицата од точ. 3, 4 и точка 8 став 1 на одредбата 
под 1 и 2 и точ. 11, 12 и 13 на оваа одлука, се должни при 
увозот да и поднесат на надлежната царинарница потврда 
за времето поминато на работа односно престој во стран-
ство, што ја издало дипломатското, односно конзуларно-
то претставништво на СФРЈ во странство, односно орга-
нот во републиката, односно автономната покраина над-
лежен за работи на вработувањето преку кој се упатени на 
работа во странство ако тој орган за тоа води евиденција 
или потврда од организацијата на здружен труд што ги 
упатила на работа во странство. 

Лицата што не располатаат со потврдата од став 1 на 
оваа точка, времето поминато на работа во странство го 
докажуваат на друг соодветен начин (со патна исправа, со-
одветна исправа на странска служба за социјално осигуру-
вање или странски работодавец, пријава односно одјава 
на престој во странство и ел.). 

21. Лицата од точка 4 на оваа одлука, што увезуваат 
предмети за потребите на своето домаќинство, покрај по-
тврдата од точка 20 на оваа одлука, на надлежната цари-
нарница и поднесуваат список на тие предмети, со назна-
чување на видот и количествата на предметите што ги 
увезуваат како и писмена изјава дека се вратиле на посто-
јан престој во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Лицата од точка 5 на оваа одлука, што увезуваат 
предмети за потребите на своето домаќинство, на над-
лежната царинарница и поднесуваат потврда од над-
лежниот орган за внатрешни работи дека од Југославија 
се иселиле пред 6 април 1941 година, потврда за добивање 
на југословенско државјанство, односно потврда за даден 
азил или одобрение за постојано населување во Југослави-
ја. Ако надлежниот орган не може да издаде потврда дека 
тие лица се иселиле од Југославија пред 6 април 1941 годи-
на, овој факт може да се докаже на друг начин. Денот на 
доселувањето од странство се утврдува од патната испра-
ва или на друг соодветен начин. Како ден на доселување 
на странски државјанин се смета денот на приемот на ју-
гословенско државјанство односно денот на добивање 
азил или одобрување за постојано населување во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 
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22. Лицата од точка 8 став 1 на одредбата под 1 и 2 на 
оваа одлука, покрај потврдите од точка 20 на оваа одлука, 
поднесуваат и писмена изјава дека се вратиле на постојан 
престој во Југославија. 

23. Лицата од точка 8 став 1 под 4 на оваа одлука се 
должни при увозот на царинарницата да и поднесат по-
тврда која за воените инвалиди ја издава комисијата што 
ги утврдува правата на ортопедските помагала, а за дру-
гите инвалиди - инвалидската комисија на заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување во републиката 
односно автономната покраина. 

24. Лицата од точка 8 став 2 на оваа одлука се должни 
при увозот на царинарницата да и поднесат потврда од 
надлежниот орган за внатрешни работи дека добиле 
државјанство на СФРЈ, дека добиле азил односно дека им 
е одобрено постојано населување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

25. Лицата од точка 10 на оваа одлука се должни при 
увозот на надлежната царинарница да и поднесат доказ 
дека вршат со закон дозволена дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани, за која уве-
зуваат основни средства како и потврда од надлежното 
општо здружение за такви основни средства што се увезу-
ваат а не се произведуваат во Југославија. 

26. Лицата од точка 11 на оваа одлука, покрај доказот 
од точка 20 на оваа одлука за времето поминато на рабо-
та, односно престој во странство, односно доказот од точ-
ка 21 на оваа одлука дека се доселиле, односно добиле 
одобрение од надлежните органи за населување во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, се должни 
при увозот, на надлежната царинарница да и поднесат по-
тврда од надлежниот орган во републиката, односно авто-
номната покраина дека на територијата на таа република 
односно автономна покраина вршат односна дејност. 

Лицата од став 1 на оваа точка кои дозволата за 
вршење на определени дејности не можат да ја добијат 
пред извршениот увоз на односната опрема, се должни на 
надлежната царинарница да и поднесат потврда од над-
лежниот орган во републиката односно автономната по-
краина, дека ги исполнуваат условите за вршење на деј-
ност за која увезуваат опрема, а во рок од една година од 
денот на извршениот увоз се должни на царинарницата да 
и поднесат дозвола за вршење на односната дејност. 

27. Лицата од точка 13 на оваа одлука се должни, по-
крај потврдите од точка 20 на оваа одлука, да поднесат до-
говор за деловно-техничката соработка, договор за ^опе-
рацијата или договор за друг вид деловна соработка склу-
чен со организацијата на здружен труд и потврда од над-
лежното општо здружение дека основните средства што се 
увезуваат не се произведуваат во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

28. Лицата од точка 14 на оваа одлука се должни при 
увозот, на надлежната царинарница да и поднесат по-
тврда од надлежниот орган во републиката односно авто-
номната покраина дека на територијата на таа република 
односно автономна покраина вршат односна дејност или 
писмена изјава дека се занимаваат со земјоделска дејност, 
како и доказ дека имаат опрема за која увезуваат делови. 

Лицата од точка 15 на оваа одлука се должни при 
увозот, на надлежната царинарница да и поднесат по-
тврда од надлежниот орган во републиката односно авто-

номната покраина дека на територијата на таа република 
односно автономна покраина вршат односна дејност, а 
ако вработуваат повеќе работници, се должни за бројот на 
вработените работници да поднесат писмена изјава однос-
но писмена изјава дека се занимаваат со земјоделска деј-
ност за која увезуваат репродукционен материјал. 

Лицата од точка 16 на ова одлука што се занимаваат 
со културно-уметничка дејност, како единствена дејност, 
се должни при увозот, на царинарницата да и поднесат по-
тврда дека се членови на соодветно здружение, а слобод-
ните уметници се должни да поднесат докази врз основа 
на кои може да се утврди дека се занимаваат со соодветна 
дејност како и писмена изјава дека се занимаваат со таа 
дејност. 

Потврдите и изјавите од ст. 2 и 3 на оваа точка се да-
ваат еднаш годишно и и се поднесуваат на царинарницата 
при секое царинење. Царинарницата при царинењето на 
грбот на потврдата односно изјавата, ја запишува вред-
носта на извршениот увоз водејќи сметка за тоа вредноста 
на увозот да не е поголема од износот од точ. 15 и 16 на 
оваа одлука а потврдата му ја враќа на корисникот. 

29. Лицата од точка 17 одредба под 4 на оваа одлука, 
се должни при увозот на надлежната царинарница да и 
поднесат акт од надлежниот орган на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија односно во странство, за 
наследувањето на предметите што ги увезуваат. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, за 
внесување на употребувани предмети од лична гардеробу 
и предмети од лична употреба на умрено лице, како доказ 
може да се поднесе и смртовница. 

Лицата од точка 17 на одредбата под 5 од оваа одлу-
ка, поднесуваат писмена изјава дека предметите што ги 
увезуваат се нивни сопствени дела. Во изјавата тие пред-
мети мораат точно да се назначат. 

Лицата од точка 17 на одредбата под 6 од оваа одлу-' 
ка поднесуваат потврда од надлежната здравствена коми-
сија за завршената рехабилитација и за тоа дека се оспосо-
бени за вршење на определена дејност како и потврда на 
соодветното општо здружение дека таа опрема не се про-
изведува во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Лицата од точка 17 одредба под 8 на оваа одлука, ос-
тваруваат право на увоз согласно на одредбите на соод-
ветни меѓудржавни договори за малограничен и двосоп-
ственички промет. 

Лицата од точка 17 на одредбата под 9 од оваа одлу-
ка, поднесуваат потврда од соодветното училиште за тоа 
дека се ученици односно студенти на таа школа и дека 
предметите што ги увезуваат им се потребни како учила. 

Лицата од точка 17 на одредбите под 11 и 12 од оваа 
одлука, поднесуваат потврда од Сојузот на слепите на Ју-
гославија односно од Сојузот на здруженијата на дистро-
фичарите на Југославија, дека тие предмети ги увезуваат 
за потребите на слепи лица односно на лица заболени од 
мускулни или невромускулни болести. 

30. Предметите за домаќинство увезени според од-
редбите Па оваа одлука, освен предметите што се увезува-
ат во смисла на точка 18 од оваа одлука, чија царинска ос-
новица го преминува износот од 50.000 динари, не можат 
да се продадат ниту отуѓат на друг начин пред истекот на 
рокот од две години од денот на извршениот увоз. 
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31. Моторните возила од точка 8 став 1 на одредбите 
под 1), 2) и 4) на оваа одлука, не можат да се продадат ни-
ту можат да се отуѓат на друг начин пред истекот на рокот 
од две години од извршениот увоз. 

32. Опремата увезена според одредбите на оваа одлу-
ка не може да се продаде ниту да се отуѓи на друг начин 
пред истекот на рокот од четири години од денот на из-
вршениот увоз. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, оп-
ремата може да се продаде или отуѓи на друг начин во 
случаите: 

1) смрт на лице што остварило право на увоз; 
2) престанок на вршење на дозволена дејност; 
3) настапување на инвалидност или болест што трај-

ао го оневозможуваат вршењето на дејности со личен 
груд со средствата на трудот во сопственост на граѓаните; 

4) заминување на работа во странство во време подо 
лго од две години. 

Согласност за продажбата на основните средства од-
носно за отуѓување на основните средства на друг начин, 
во смисла на став 2 од оваа точка, дава надлежниот орган 
што издава дозвола за работа. 

33. Ако лицата од оваа одлука, поради виша сила, се 
спречени во пропишаниот рок да увезат предмети од 
странство, времето на дејствувањето на вишата сила не се 
пресметува во пропишаниот рок. 

Надлежната царинарница утврдува дали се исполне-
ти условите од став 1 на оваа точка. 

34. Сојузниот секретар за надворешна трговија, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува по 
потреба, поблиски прописи за начинот на продажбата во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 
моторни возила што се во сопственост на странски лица. 

35. Покрај предметите наведени во оваа одлука, лица-
та од оваа одлука можат да увезуваат и предмети во сог-
ласност со меѓународните договори. 

36. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за условите под кои фи-
зички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат опре-
делени предмети од странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/83) и Одлуката за условите под кои домашни фи-
зички лица можат да увезуваат моторни возила од стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/77, 44/78 и 37/80). 

37. Домашните физички лица од точка 4 на оваа одлу-
ка можат, до 1 јануари 1985 година, покрај предметите од 
таа точка, да увезуваат и предмети наведени во точка 6 од 
Одлуката за утврдување на предметите, количествата и 
вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат 
царински повластици („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/82, 
77/82, 63/83 и 33/84), во согласност со одредбите на таа 
одлука. 

38. Одредбата на точка 4 став 2 од оваа одлука ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

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

Е.п.бр. 472 
22 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

683. 

Врз основа на член 185 став 2 од Законот за основите 
на системот на државнат управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојзните органи на управата (Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/78 и 21/82), а во врска со член 19 од Законот 
за основите на системот на стоковните резерви и за сојуз-
ните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 19 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕ-
МОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗА СОЈУЗНИТЕ 

СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
1. Надлежностите односно работите од делокругот 

на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води и на Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи, што се укинати, ќе ги преземе Сојузната дирек-
ција за стоковни резерви, со состојба на 10 ноември 1984 
година. 

2. Со преземањето на надлежностите односно на ра-
ботите, Сојузната дирекција за стоковни резерви истовре-
мено ги презема и работниците што на 10 ноември 1984 
година работеле врз задачите и работите на укинатите со-
јузни дирекции од точка 1 на оваа одлука. 

Работниците на укинатите сојузни дирекции од точка 
1 на ова одлука, што нема да бидат распоредени во соглас-
ност со актот за систематизацијата на задачите и работите 
на Сојузната дирекција за стоковни резерви, ги имаат пра-
вата и должностите утврдени со сојузен закон. 

Работниците од став 2 на оваа точка ги остваруваат, 
правата и должностите во Сојузната дирекција за стоков-
ни резерви. 

3. До донесувањето на самоуправниот општ акт за 
распределба на средствата за лични доходи во Сојузната 
дирекција за стоковни резерви, на работниците, што спо-
ред одредбата на точка 2 став 1 од оваа одлука ќе бидат 
преземени во Сојузната дирекција за стоковни резерви, 
привремено ќе им се исплатува аконтација на личниот до-
ход во износите утврдени со соодветните акти во укинати-
те сојузни дирекции од точка 1 на оваа одлука. 

4. Средствата за работа, средствата на фондовите, оп-
ремата, инвентарот и другите предмети на укинатите со-
јузни дирекции од точка 1 на оваа одлука ги презема Со-
јузната дирекција за стоковни резерви. 

5. Укинатите сојузни дирекции од точка 1 на оваа од-
лука ги заклучуваат своите архивски книги, со состојба на 
10 ноември 1984 година, и архивот и документацијата, пе-
чатите и штембилите и ги предаваат на Сојузната дирек-
ција за стоковни резерви. 

6. Сојузната дирекција за стоковни резерви ќе работи 
со стоковните резерви до крајот на 1984 година врз основа 
на финансиските планови и програми на укинатите сојуз-
ни дирекции за 1984 година и ќе поднесе завршна сметка 
за 1984 година. 

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

Е.п.бр. 473 
22 ноември 1984 година 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 
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Страна 
682. Одлука за условите под кои физички лица можат 

да увезуваат, внесуваат и примаат определени 
предмети од странство, односно да извезуваат, 
изнесуваат и испраќаат определени предмети во 
странство 1395 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Попгг. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. 

Страна 
683. Одлука за начинот на спроведување на одредба-

та на член 19 од Законот за основите на систе-
мот на стоковните резерви и за сојузните стоков-
ни резерви 1400 
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