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На основу члана 74. став З, члана 123. став З, члана 

164. став 2, члана 192. став l, члана 199. став l, члана 254. 
став 5. и члана 287. став 4. Царинског закона („Службени 
лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 
25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), директор Савез-
не управе царина прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОД-

НОШЕЊУ ИСПРАВА У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ „ 

Члан I. 
У Правилнику о подношењу исправа у царинском по-

ступку („Службени лист СФРЈ", бр. 71/80, 69/81, 42/83, 
52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87, 85/87, 73/89 и 
88/89) у члану 3. став I. тач. I. и 2. речи: „организација уд-
руженог рада, односно друга организација на коју је" за-
мењују се речима: „предузеће, односно друго правно лице 
на које је". 

У тачки 3. речи: „организација удруженог рада, од-
носно друга организација која" замењују се речима: 
„предузећем односно друге правно лице које". 

У тачки 4. речи: „овлашћене организације удруженог 
рада или другб организације" замењују се речима: „ов-
лашћеног предузећа или другог правног лица". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Под предузећем и другим правним лицем, у смислу 

става l,, тач. I. до 4. овог члана, подразумева се предузеће, 
односно друго правно лице које је регистровано за обав-
љање спољнотрговинског промета, односно предузеће и 
друго правно лице преко кога се врши царињење за физич-
ко лице које прима робу из иностранстваЛ 

Члан 2. 
У члану 4. тачка 8. став 2. мења се и гласи: 
„Ако је царински обвезник предузеће или друго прав-

но лице које прима робу из иностранства, a није регистро-
вано за обављање спољнотрговинског промета, у шифар-
ско поље рубрике 8 уписује се матични број тог предузећа, 
односно правног лица, a у рубрику „Примедба" уноси се 
забелешка о броју одобрења за вршење појединачног 
спољнотрговинског посла, које издаје савезни орган упра-
ве надлежан за послове економских односа с инострана 
ством.". 

У ставу 3. речи: „организација удруженог рада или 
друга организација којој" замењују се речима: „предузеће 
или друго правно лице којем", a речи: „те организације" -
речима: „предузећа, односно другог правног лица". 

У тачки 14. став 2. речи: „став 4" замењују се речима: 
„став 6". 

У тачки 19. ст. 2. и 3. бришу се. ^ 
У тачки 21. речи: „организација удруженог рада, од-

носно предузеће" замењују се речима: „предузеће, односно 
друго правно лице". 

У тачки 25. став 2. брише се. 
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

У тачки 29. став Кречи: „82/87, 19/88, 34/88, 43/88, 
51/88, 63/88, 76/88, 13/89, 24/89, 45/89 и 49/89" замењују 
се речима: „48/90, 59/90, 73/90, 83/90, 6/ ;9l, 8/91 и 18/91". 

У ставу 4. речи: „70/86 и 81/87" замењују се речима: 
„70/86, 81/87 и 59/90". 

Став 5. мења се и гласи: 
„Ако се делови из члана 4. став I. тач. L до 4. Закона 

о Царинској тарифи сврставају у складу с тим чланом (у 
даљем тексту: упрошћено сврставање), у шифарско поље 
рубрике 29 уписује се шифра „88". 

У тачки 34. став 6. алинеја прва брише се. 
У ставу 7. после речи: „прва" зарез се замењује речју: 

,,и", a речи: ,,и трећа" бришу се. 
Став 8. брише се. 
У тачки 35. став 2. брише се. 
У тачки 36. став 3. брише се. 
У тачки 37. друга реченица брише се. 
У тачки 46. став I. зарез и речи: „који се добија 

Множењем количине робе у јединици мере са прописаном 
посебном дажбином" бришу се. 

У тачки 47. став 2. мења се и гласи: 
„Ако се увозе резервни делови за одржавање увезене 

опреме, односно делови увезене опреме и делови за 
одржавање трајних потрошних добара, као и лабораториј-
ске хемикалије и реагенси у паковањима до 2,5 килограма 
нето-масе, у рубрику 47 уписује се кратица „ЛБ", a у ши-
фарско поље - одговарајућа шифра из Кодекса шифара. У 
рубрику „Примедба" уноси се забелешка „Слободно, сход-
но одредби тачке 2. Одлуке"." 

Став 3. брише се. 
У тачки 49. став 2. мења се и гласи: 
„Ако се царини роба која се увози без плаћања проти-

вувредности, у рубрику 49 уписује се износ из фактуре. 
Ако увозник нема фактуру, у ову рубрику уписује се износ 
у валути који представља уговорену цену у смислу одреда-
ба члана 34. Царинског закона.". 

У тачки 53. став I. речи: „организације удруженог ра-
да, односно организације" замењују се речима: „предузе-
ћа, односно другог правног лица", a речи: „односне орга-
низације" замењују се речима: „предузећа, односно другог 
правног лица". 

У тачки 54. став 2. брише се. 
У тачки 56. речи: „18/81 и 18/82" замењују се речима: 

„18/81, 18/82, 65/85 и 87789". 

Члан 3. 
Члан 5. мења се и гласи: 
„Увозна царинска декларација - Образац Il, подноси 

се у следећим случајевима: 
1) за робу коју држављани Социјалистичке Федера-

тивне Републике Југославије и предузетници непосредно 
увозе, уносе, односно примају из иностранства; 

2) за робу коју су држављани Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије привремено извезли и коју 
враћају из иностранства; 

3) за робу коју страни држављани и држављани Соци-
јалистичке Федеративне Републике Југославије са преби-
валиштем у иностранству непосредно увозе, уносе, однос-
но примају -из иностранства; 

4) за робу коју страни држављани привремено увозе; 
5) за робу коју увозе корисници повластице из члана 

28. тачка 8. и члана 29. став I. тачка 5. Царинског закона; 
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6) за потрошни материјал који примају из иностран-
ства страна трговинска, ваздухопловна, бродска и друга 
представништва у Социјалистичкој Федеративној Репуб-
лици Југославији; 

l ) за робу коју увозе, односно примају из иностран-
ства страна дипломатска и конзуларна представништва у 
Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији; 

8) за робу из члана 18. став 2. тач. 5, 8. и 9. Царинског 
закона; 

9) за етикете, налепнице, упутства за употребу и дру-
ге штампане предмете који се привремено увозе, a које 
страни наручилац шаље без плаћања противувредности 
ради припремања за малопродају производа који се изво-
зе из Југославије. 

Ако се увозе ствари које су ослобођене плаћања цари-
не и других увозних дажбина сагласно чл. 28. и 29. Царин-
ског закона, у деклдрацију се уписује заједничко наимено-
ван^ „Селидбене ствари", с тим што подносилац деклара-
ције уз декларацију подноси посебан списак робе која се 
царини. Тај списак садржи податке о врсти, каквоћи, коли-
чини и вредности, као и друге податке за идентификацију 
робе и чини саставни део декларације. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, ако се као 
селидбене ствари увозе предмети који се по посебним про-
писима пријављују другим органима и организацијама, у 
декларацију се уписују подаци неопходни за идентифика-
цију тих предмета. 

Декларација се подноси у два примерка, од којих је-
дан примерак царинарница задржава, a други предаје под-
носиоцу декларације." 

Члан 4. 
У члану 6. став 4. мења се и гласи: 
„Декларација се попуњава у смислу члана 255. Ца-

ринског закона и уз њу се подносе исправе из члана 254. 
тог закона.". 

Став 5. брише се. 

Члан 5. 
У члану 9. тачка 20. ст. 1 и 2. речи: „организација уд-

руженог рада, односно предузеће" замењују се речима: 
„предузеће, односно друго правно лице". 

У тачки 31. став I. речи: „организације удруженог ра-
да код које" замењују се речима: „предузећа, односно дру-
гог правног лица код кога", речи: „односно која" - речима 
„односно које", a речи: „односне организације удруженог 
рада" - речима: предузећа, односно другог правног лица". 

Члан 6. 
У члану l i . тачка 16. став 2, заграда и речи: „Одлука 

и др." бришу се. 
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„Изузетно од одредбе става 3. ове тачке, ако се дело-

ви упрошћено сврставају, у шифарско поље рубрике 16 
уписује се одговарајућа шифра финалног производа из 
Списка.". _ _ . „ 

Досадашњи ст. 4. и 5. побтају ст. 5. и 6. 
У тачки 17. после става 2. додаје се став З, који гласи: 
„Ако се делови упрошћено сврставају, у шифарско 

поље рубрике 17 уписује се шифра „88". 

Члан 7. 

У члану 13. тачка 14. став 2. речи: „став 4" замењују 
се речима: „став 6". 

У тачки 25. после става 2.,додаје се став З, који гласи: 
„Ако "се делови упрошћено сврставају, у шифарско 

поље рубрике 25 уписује се шифра „88". 
У тачки 29. став 3. мења се и гласи: 
„Изузетно од одредбе става I. ове тачке, ако се дело-

,ви ,упрошћено сврставају, у шифарско поље рубрике 29 
уписује се шифра финалног производа из Списка.". 

У тачки 30. став 2. брише се. 
У тачки 31. став 4. брише се. 

У тачки 32. став I. после речи: „производе" зарез се 
замењује тачком, a текст до краја става брише се. 

У тачки 34. став 2. мења се и гласи: 
„Ако се увозе резервни делови за одржавање увезене 

опреме, односно делови увезене опреме и делови за 
одржавање трајних потрошних добара, као и лабораториј-
ске хемикалије и реагенси у паковањима до 2,5 килограма 
нето-масе, у рубрику 34 уписује се кратица „ЛБ", a у ши-
фарско поље одговарајућа шифра из Кодекса шифара. У 
рубрику „Примедба" уноси се забелешка „Слободно", 
сходно одредби тачке 2. Одлуке". 

Став 3. брише се. 
У тачки 38. став l, речи: „организације удруженог ра-

да, односно организације" замењују се речима: „предузе-
ћа, односно другог правног лица", a речи: „односне орга-
низације" - речима: „предузећа, односно другог правног 
лица". 

У ставу 3. речи: „организацијама удруженог рада и 
другим организацијама" замењују се речима: „предузећи-
ма и другим правним лицима". 

У тачки 41. став 3. брише се. 

Члан 8. 

У члану 14'. став I. речи: „Организације удруженог ра-
да и друге организације из члана 3. овог правилника које" 
замењују се речима: „предузећа и друга правна лица из 
члана 3. овог правилника која". 

Члан 9. 

У члану 16. став 2. речи: „или остваривању девизног 
прилива по основу извоза (чл. 67. и 68. Закона о девизном 
пословању и кредитним односима са иностранством)" 
бришу се. 

У ставу 3. речи: „једне организације удруженог рада" 
замењују се речима: „једног предузећа, односно другог 
правног лица". 

Члан 10 

У члану 17. став 1. тач. f, 2. и 4. речи: „организација 
удруженог рада, односно друга организација која" заме-
њују се речима: „предузеће, односно друго правно лице 
које", a у тачки 3. речи: „организација удруженог рада која 
је регистрована" - речима: „предузеће, односно друго 
правно лице које је регистровано". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Као предузеће и друго правно лице, у смислу става 

I. овог члана, сматра се предузеће, односно друго правно 
лице које је регистрована за обављање спољнотрговин-
ског промета, односно предузеће и друго правно лице које 
шаље робу у иностранство.". 

Члан 11. 

У члану 18. тачка 5. став 2. мења се и гласи: 
„Ако је царински обвезник предузеће или друго прав-

но лице које шаље робу у иностранство, a није регистрова-
но за обављање спољнотрговинског промета, у шифарско 
поље рубрике 5 уписује се матични број тог предузећа, од-
носно правног лица, a у рубрику „Примедба" уноси се за-
белешка о броју одобрења савезног органа надлежног за 
послове економских односа са иностранством за вршење 
појединачног спољнотрговинског посла.". 

У тачки 17. после става I. додаје се став 2, који гласи: 
„Ако се уз декларацију прилаже уверење о пореклу 

робе ЕУР l, у шифарско поље ове рубрике уписује се шиф-
ра „100"." 

У тачки 24. став I. речи: ,,о одређивању робе чији је 
иѕвоз и увоз регулисан (у даљем тексту: Одлука)" бришу 

се. 
Став 5. мења се и гласи: 
„Ако се делови упрошћено сврставају у тарифни став 

финалног производа, у шифарско поље рубрике 24 уписује 
се шифра "88" 
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У тачки 28. став 2. заграда и речи: „Одлука и др." 
бришу се. 

Став 6. алинеја шеста мења се и гласи: 
„ако се делови упрошћено сврставају у тарифни став 

финалног производа, сходно одредби тачке 3. став 2. Од-
луке, у шифарско поље рубрике 28 уписује се одговарајућа 
шифра финалног производа". 

У тачки 31. став 3. брише се. 
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4. 
У тачки 34. ст. I .h 2. речи: „организација удруженог 

рада, односно предузеће" замењују се речима: „предузеће, 
односно друго правно лице". 

У тачки 36. став I. речи: „организације удруженог ра-
да" замењују се речима: „предузећа, односно другог прав-
ног лица", a речи: „те организације" - речима: „тог преду-
зећа, односно другог правног лица". 

У ставу 2. речи: „организације удруженог рада" за.ме-
њују се речима: „предузећа, односно другог правног ли-
ца". 

Члан 12. 

У члану 19. став I. после речи: „грађани" додају се за-
рез и речи: ,,и предузетници". 

Члан 13. 

У члану 21. тачка 15. ст. I. и 2. речи: „организација 
удруженог рада, односно предузеће" замењују се речима: 
„предузеће, односно друго правно лице". 

Тачка 18. мења се и гласи: 
,, 18) ако се уз декларацију прилаже уверење о пореклу 

робе ЕУР l, у рубрику 18 у шифарско поље дужине три 
места уписује се шифра „100"." 

У тачки 24. став 2. заграда и речи: „Одлука и др." 
бришу се. 

У тачки 25. став I. речи: „организације удруженог ра-
да која је извршила" замењују се речима: „предузећа, од-
носно другог правног лица које је извршило", a речи: „од-
носне организације" - речима: „предузећа, односно другог 
правног лица". 

У тачки 26. став I. речи: „организације удруженог ра-
да којаје извршила" замењују се речима: „предузећа, од-
носно другог правног лица које је извршило". 

У тачки 39. став 2. заграда и речи: „Одлука и др." 
бришу се. 

Тачка 40. мења се и гласи.-
, л о ) у рубрику 40 (Произвођач) уписује се назив пре-

дузећа, односно другог правног лица које је учествовало у 
оплемењивању или оправци, односно назив предузећа или 
другог правног лица чији је материјал уграђен у робу, a у 
ши фа реко поље дужине седам места уписује се матични 
број тог предузећа, односно другог правног лица.". 

У тачки 41. речи: „организације удруженог рада" за-
мењују се речима: „предузећа, односно другог правног ли-
ца". 

Члан 14. 

У члану 23. тачка 17. речи: „организација удруженог 
рада, односно предузеће" замењују се речима: „предузеће, 
односно д^уго правно лице". 

У тачки 27. став 2. алинеја друга речи: „организација 
удруженог рада" замењују се речима: „предузеће, односно 
друго правно лице". 

У тачки 28. речи: „организације удруженог рада која 
је произвела" замењују се речима: „предузећа, односно 
другог правног лица које је произвело". 

Члан 15. 

У члану 27. став I. речи у загради: „члан 257" замењу 
ју се речима: „члан 257. став 2". 

Члан 16. 

У члану 31. став 3. у тачки I. реч: „слободну" брише 
се. 

Члан 17. 

\ У члану 32. став I. тачка 5. речи: „организације уд-
руженог рада" замењују се речима: „предузећа, односно 
другог правног лица". 

Члан 18. 

У члану 42. став 2. речи: „две или више пријава о за-
кљученом уговору" замењују се речима: „два или више 
уговора". 

Члан 19. 

Члан 43. мења се и гласи: 
„Лист промене података попуњава се на следећи на-

чин: 
1) у рубрику I (Царинарница - испостава) уписује се 

назив царинарнице, односно царинске испоставе која лист 
промене података прихвата као саставни део решења, од-
носно закључка које је коначно у управном поступку, a у 
шифарско поље дужине пет места уписује се шифра цари-
нарнице, односно царинске испоставе из Кодекса шифара, 
у зависности од тога која је организациона јединица реша-
вала наведени предмет; 

2) у рубрику 2 (Број) у шифарско поље дужине шест 
места уписује се број под којим је лист промене података 
регистрован код царинарнице, односно царинске испоста-
ве у контролник листова промене података. Ту рубрику 
попуњава царинарница, односно царинска испостава која 
је решење донела; 

3) у рубрику 3 (Датум) у три шифарска поља дужине 
по два места уписују се цифрама дан, месец и година заво-
ђења листе промене података у контролник листова про-
мене података царинарнице, односно царинске испоставе. 
(На пример датум: 4. јуни 1991. године уписује се: 
„04.06.91"); 

4) у рубрику 4 (Врста документа који се исправља) 
уписују се шифре: 

- 100 - ако се исправља увозна царинска декларација 
(обрасци I и I / l ) ; ^ 

- 120 - ако се исправља увозна царинска декларација 
за привремени увоз робе (обрасци IV и IV/I); 

- ЗОО - ако се исправља увозна царинска декларација 
за смештај робе на консигнацију (обрасци V и V/l) ; 

- 320 - ако се исправља увозна царинска декларација 
за коначно царињење консигнационе робе (обрасци VI и 
Vi / l ) ; 

- 310 - ако се исправља излазни лист консигнационе 
робе (обрасци XII и XII/1); 

- 200 - ако се исправља извозна царинска декларација 
(обрасци Vil и Vil/1); 

- 220 - ако се исправља извозна царинска декларација 
за привремени извоз робе (обрасци XI и XI/1); 

- 240 - ако се исправља извозна царинска декларација 
за извоз робе са оплемењивања и оправке (образац X и 
X/l); 

- 166 - ако се исправља податак у спецификацији за 
раздужење привремено увезене робе (образац XIV); 

- 266 - ако се исправља податак у спецификацији за 
раздужење привремено извезене робе (образац XV); 

5) у рубрику 5 (Царинарница - испостава) уписује се 
назив царинарнице, односно царинске испоставе из рубри-
ке I документа у коме се исправљају подаци, a у шифарско 
поље дужине пет места уписује се шифра царинарнице, од-
носно царинске испоставе из Кодекса шифара; 

6) у рубрику 6 (Број/год) у шифарско поље дужине 
оса vs места уписују се број и година документа под којим 
је регистрован код царинарнице, односно царинске испос-
таве, у коме се исправљају подаци. У првих шест места , 
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уписује се број декларације, a у преостала два места упису-
ју се задња два броја године у којој је документ регистро-
ван код царинарнице, односно царинске испоставе. (На 
пример: декларација „1575" од „2. јуна 1991 године" упи-
сује се: „157591"); 

l ) у рубрику 7 (Број решења/год.) у шифарско поље 
дужине с(?ам места у првих шест места уписује се број ре-
шења, односно закључка на основу кога је одобрена изме-
на података, а у друга два места уписују се последње две 
цифре године у којој је решење, односно закључак донесен 
(На пример: решење УП/Н-1973 од 28. маја 1991. године 
уписује се: „197391"). Ову рубрику попуњава царинарница, 
односно царинска испостава; 

8) у рубрику 8 (Царински обвезник) уписују се назив и 
адреса лица које је, у смислу члана 24. Царинског закона, 
царински обвезник, a у шифарско поље дужине седам мес-
та уписује се матични број .царинског обвезника; 

9) у рубрици 9 (Укупан број наименовања) попуњава 
се само шифарско поље дужине три места, у које се уписује 
укупан број наименовања пријављених за исправку однос-
ним листом промене података; 

10) у рубрику IO (Консигнационо складиште) у ши-
фарско поље дужине пет места уписује се шифра иностра-
не фирме из решења о отварању консигнационог складиш-
та. Ова рубрика се попуњава само у случајевима када се 
исправка врши у декларацијама које се односе на ко иси г-
национо царињење (смештајна, дефинитивна и излазни 
лист); 

11) у рубрику l i (Редни број наименован^) у шифар-
ско поље дужине три места уписује се редни број наимено-
ван^ из обрасца у коме се врши измена података; 

12) у рубрику .12 (Редни број наименовања из доку-
мента који се исправља) у шифарско поље дужине,три мес-
та уписује се редни број наименован^ из обрасца у коме се 
врши измена података. 

Ако се подаци исправљају у општем делу царинских 
образаца из члана 40. овог правилника (На пример: у Об-
расцу I - рубрике I до 25; у Обрасцу IV - рубрике I до 21; 
у Обрасцу V - рубрике I до 14), рубрика 12 се не попуњава. 

Ако се образац поништава у смислу члана 40. став I. 
овог правилника, у рубрику 12 уписује се број „999"; 

13) у рубрику 13 (Редни број рубрике) у шифарско по-
ље дужине два места уписује се редни број рубрике из об-
расца у коме се подаци мењају. 

Ако се образац поништава, у смислу члана 40. став l, 
овог правилника, у рубрику 13 уписује се број „99"; 

14) у рубрику 14(Назив рубрике) уписује се назив руб-
рике из обрасца у коме се подаци мењају; 

15) у рубрику 15 (Ранији податак) у шифарско поље 
дужине ft целих и два децимална места уписује се пода-
так, односно шифра која се мења. 

Ако се образац поништава, у смислу члана 40. став I. 
овог правилника, рубрика 15 се не попуњава. 

Ако је податак који се исправља цео број, у делу ши-
фарског поља за децимална места, одвојена испрекиданом 
линијом, уписују се нуле; 

16) у рубрику 16 (Нови податак) у шифарско поље 
дужине 12 целих и два децимална места уписује се нови 
податак, односно, шифра. 

Ако се образац поништава, у смислу члана 40. став I. 
овог правилника, рубрика 16 се не попуњава. 

Ако је нови податак цео број, у делу шифарског поља 
за децимална места, одвојена испрекиданом линијом, упи-
сују се нуле. 

Члан 20. 

У члану 46. речи: „у смислу члана 305. став 5. Царин-
ског закона" бришу се. 

Члан 21. 

У члану 62. речи: „Организација удруженог рада која 
је регистрована" замењују се речима: „Предузеће, односно 
друго правно лице које је регистровано". 

Члан 22. 

У, Кодексу шифара за попуњавање исправа у царин-
ском поступку, који је саставни део Правилника о подно-
шењу исправа у царинском поступку, врше се следеће из-
мене и допуне: 

I. У глави I. Царинарнице и њихове организационе 
јединице у редном броју 3 тачка 4. мења се и гласи: 

„4) Царинска испостава Зворник 93041". 
После тачке 5. додаје се тачка 6, која гласи: 
„6) Царински реферат Босанки Шамац 93076". 
У редном броју 4 тачка 5. брише се. 
У редном броју 5 тачка 9. брише се. 
У редном броју 6 тачка 3. мења се и гласи: 
„З) Царинска испостава Зеленику 36048". 
У редном броју 6 тач. 4, 5. и 6. бришу се. 
У редном броју 7 тачка IO. мења се и гласи: 
„IO) Царинска испостава Јанкомир - Загреб 41114". 
У редном бпсј^ 9 тачка 8. мења се и гласи: 
„8) Царинска испостава Кнежево 43095". 
Тачка IO. брише се. 
Досадашње тач. 11. и 12. постају тач. IO. и 

11. 
У редном броју 11 тачка 2. мења се и гласи: 
„2) Царинска испостава Бакар 45020". 
Тачка IO. брише се/ 
У редном броју 12 после тачке 4. додаје се 

тачка 5, која гласи: 
„5) Царинска испостава за послове зоне и 

консигнације 51047". 
У редном броју 13 тачка 2. мења се и гласи: 
„2) Царински реферат Пошта Дубровник 52043". 
У редном броју 14 тачка 2. мења се и гласи: 
„2) Царинска испостава индустријска зона 

Ражине 53023". 
У редном броју 16 тачка I. мења се и гласи: 
,,l) Царинска испостава Плоче 55018". 
Тачка 2. брише се. 
У редном броју 17 тачка 9. брише се. 
Досадашња тачка IO, која постаје тачка 9, 

мења се и гласи: 
„9) Царинска испостава Железничка стани-

ца Скопље - Трубарево 81116". 
Досадашња тачка l i . постаје тачка IO. 
У редном броју 18 тач. 7, 8. и 9. бришу се. 
Досадашња тачка IO. постаје тачка 7. 
У редном броју 21 тачка I. мења се и гласи: 
„l) Царинска испостава Велење 62014". 
У редном броју 24 додају се тач. 6. и 7, које 

гласе: 
„6) Царинска испостава Караванке 65072 
1) Царинска испостава Плавшки Травник 65080". 
У редном броју 25 тачка 7. мења се и гласи: 
„7) Царинска зона Kgnep РО Лука Копер 66915". 
У редном броју 27 тач. l, 2. и 5. мењају се и 

гласе: 
„l) Царински реферат Предил 68012 
2) Царински реферат Робич 68020 
5) Царинска испостава Небло 68063". 
После тачке 9. додаје се тачка IO, која гла-

си: 
„ I О) Царинска испостава Ајдовшчина 68144". 
У редном броју 28 тач. 6, 7. и 8. бришу се. 
У редном броју 29 тач. 12. и 13. мењају се и 

гласе: 
„12) Царинска испостава Лозница 11169 
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13) Царинска испостава Пожаревац 11 i 77". 
После тачке 15. додаје се тачка 16, која гла-

си: 
„ 16) Царинска испостава Београд 11347". 
У редном броју 32 тачка 8. брише се. 
Досадашње тач. 9. и IO. постају тач. g и 9. 
У редном броју 33 тач. 6. и l i . мењају се и 

гласе: 
„6) Царинска испостава Железничка стани-

ца Ћеле Кула - Ниш 15067 
11) Царинска испостава Врање 15121". 
У редном броју 39 тачка 6. брише се. 
У редном броју 40 тачка 4. брише се. 
Досадашње тач. 5, 6. и 7. постају тач. 4, 5. и 

6. 
2. У глави IV. Државе после редног броја 

132 додаје се редни број 132a, кој"И гласи: 
,,l 32a Микронезија ФСМ 583". 
3. У глави VI. Врста увоза после редног бро-

ја 5в додаје се редни број 5 г, који гласи: 
„5 г. Продаја сајамских експоната за динаре 23 
4. У глави IX, Начин плаћања царинских 

дажбина после редног броја I додају се редни 
бројеви la и I б, који nače.-

,,la Плаћање општим налогом за пренос 
(обезбеђење чеком) 

I б Плаћање општим налогом за пренос од 
стране шпедитера (обезбеђење чеком) 5". 

5. Глава XIV. ФИЗИЧКА ЛИЦА ПРЕМА РЕПУБ-
ЛИЧКО,!, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ ПРИПАДНОС-
ТИ мења се и гласи: 

Редни Република, односно аутономна 
број покрајина Шифра 

I 2 3 

I Босна и Херцеговина 1980009 
2 Црна Гора 2980002 

-- 3 Хрватска 3980006 
4 Македонија 4980000 
5 Словенија 5980003 
6 Србија 7980019 
7 Војводина 8980004 
8 Косово 9980008 

6. После Главе XVIII. додаје се Глава XIX, која гла-
си: 

XIX. ЗАКОНСКИ ОСНОВ УВОЗА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 

Редни Основ увоза по Закону о спољно-
број трговинском пословању Шифра 

I 2 3 

I Члан 118. став I. 11810 
2 Члан 118. став I. (аутомобили) 11811 
3 Члан 118. став 3. (опрема) 11830 
4 Члан 118. став 3. (аутомобили) 11831 
5 Члан 118. став 3. (репроматеријал) 11832 
6 Члан 118. став 3. (резервни делови) 11833 
7 Члан 118. став 5. 11850 
8 Члан 118. став 5. (аутомобили) 11851 
9 Члан 118. став 6. (аутомобили) 11861 10 

Члан 120. став I. 12010 11 
Члан 120. став I. (аутомобили) 12011 

12 Члан 121. став 1. (аутомобили) 12111 

Члан 23. 

Образац XVII. ЛИСТ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА мења 
се и гласи: 

Члан 24. 

Одредба члана 19. и образац из члана 18. примењуј) 
се од !.јануара 1992. године". 

Члан 25. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

01/50 Број Д-5968/1 
18. јуна 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезне управе царина, 

др Радосав Секулић, с. р. 

ОДЛИКОВАЊА 

У К А З 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з с а в е з н и х о р г а н а и о р г а н и з а ц и ј а 

- поводом двадесетогодишњице јубиларног сусрета 
„Братство-јединство - 90", a за нарочите заслуге у развија-
њу концепције општенародне одбране и ширењу војно-
-стручних знања, чиме је учињен значајан допринос поди-
зању борбене спремности и јачању патриотизма наших 
грађана 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Савез резервних војних старешина Југославије - Бе-
оград; 

И з С Р Б о с н е и Х е р ц е г о в и н е 

- поводом седамдесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте у образовању и васпи-
тању стручних кадрова и значајан допринос ширењу про-
свете и културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Школа за средње усмјерено образовање и васпитање 
„Васо Пелагић" - Брчко; 

- поводом тридесетпетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у неговању изворног 
народног мелоса и фолклора и допринос развијању ама-
терског културно-уметничког стваралаштва у духу брат-
ства и јединства наших народа и народности 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Радничко културно-умјетничко друштво „Славиша 
Вајнер Чича" - Витковићи, Горажде; 

- поводом двадесетпетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у организована и 
развијању спсртско-рекреативних активности инвалида, 
као и за допринос њиховој рехабилитацији и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и народности-
м а 

Савез за спорт и рекреацију инвалида Босне и Херце-
говине - Сарајево: 
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И з С Р Ц р н е Г о р е 

- поводом двадесетпетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у развијању аматер-
ског културно-уметничког стваралаштва, у духу братства 
и јединства међу младима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Академско културно-у\1Јетничко друштво „Мирко 
Срзентић" - Титоград; 

- поводом двадесетпетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у развијању и унап-
ређивању геодетске службе и допринос привредном на-
претку земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Геодетски завод - Титоград; 

И з С Р М а к е д о н и ј е 

- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте у развијању и унапре-
ђивању библиотекарства, чиме је учињен значајан допри-
нос ширењу просвете и културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

С авез друштава библиотекара СР Македоније -
Скопље; 

- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте у неговању сценско-
-музинког стваралаштва и допринос ширењу позоришне 
културе у духу братства и јединства наших народа и на-
родности 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

РО Позориште народности - Скопље; 

- за заслуге и успехе постигнуте у омасовљавању и 
унапређивању добровољног давалаштва крви и допринос 
развијању хуманитарних активности 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Друштво Црвеног крста при Рудницима и жељезари 
„Скопље" - Скопље; 

Координациони одбор Црвеног крста СОУР „Трес-
ка" - Скопље; 

- за заслуге и успехе постигнуте у образовању грађа-
на и допринос ширењу просвете и културе 

Раднички универзитет „Благој Стркчковски" - Титов 
Велес, 

Раднички универзитет „Крсте Мисирков" - Битољ, 
Раднички универзитет „Моше Пијаде" - Прилеп, 
Раднички универзитет „Професор Мијалковић" - Ку-

маново; 

- за заслуге и успехе постигнуте у развијању и унап-
ређивању добровољног давалаштва крви, као и за допри-
нос ширењу хуманитарних активности и здравственој за-
штити становништва 

Станица за трансфузију при Градској општој болни-
ци - Скопље; 

- поводом тридесетогодишњице постојања, a за за-
слуге и успехе постигнуте у унапређивању џредшколског и 
основног васпитања и образовања и допринос стручном 
уздизању кадрова 

Завод за унапређивање предшколског и основног вас-
питан,а и образовања - Титов Велес; 

- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за за-
слуге у омасовљавању и развијању мачевалачког спорта и 
успехе постигнуте на такмичењима 

Железничко спортско друштво „Работнички" - маче-
валачки клуб - Скопље; 

И з Р е п у б л и к е С л о в е н и ј е 

- за нарочите заслуге и испољено пожртвовање у из-
вршавању сложених и опасних задатака у октлањању по-
следица великог пожара у јами „Морава" Алексиначких 
рудника новембра 1989. године 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Рударска спасилачка чета - Рудника лигнита Велење, 
Спасилачка екипа ООУР Рудник мрког угља - Храст-

ник, 
Спасилачка екипа Рудника мрког угља - Загорје об 

Сави, 
Спасилачка посада' Рудника мрког угља - Трбовље; 

- поводом тридесетогодишњице постојања, a за за-
слуге у развијању ауто-мото спорта и допринос ширењу 
саобраћајне и техничке културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Ауто-мото друштво Мосте - Љубљана; 

- поводом двадесетпетогодишњице постојања, a за 
заслуге у омасовљавању и развијању рукометног спорта и 
успехе постигнуте на такмичењима 

Рукометни клуб „Јадран" - Хрпеље, Козина; 

И з Р е п у б л и к е С р б и ј е 

- поводом стотридесетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у основном образо-
вању и васпитању младих генерација, као и за значајан до-
принос ширењу просвете и културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Основна школа „Вера Благојевић" - Бања Ковиљача; 

- поводом стопедесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте у основном образова-
њу и васпитању младих генерација, као и за значајан до-
принос ширењу просвете и културе 

Основна школа „Светозар Марковић" - Лапово; 

- поводом двадесетпетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге у здравственој заштити и лечењу станов-
ништва, као и за допринос научноистраживачком раду у 
области реуматологије 

Радна организација Институт за реуматологију - Бе-
оград; 

- поводом стогодишњице постојања, a за.нарочите 
заслуге и успехе постигнуте у развијању и унапређењу ве-
теринарске делатности, као и за значајан допринос струч-
ном усавршавању кадрова 

Савез друштава ветеринара и ветеринарских технича-
ра СР Србије - Београд; 

- поводом седамдесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте у образовању и васпи-
тању стручних кадрова за потребе грађевинске оперативе, 
као и за значајан допринос ширењу просвете и културе 

Средња техничка школа „Милентије Поповић" -
Црна Трава; 

- поводом стошездесетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у основном образо-
вању и васпитању младих генерација у духу братства и је-
динства наших народа и народности, као и за значајан до-
принос ширењу просвете и културе ^ 
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ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Основна школа „Владимир Перић Валтер" - Прије-
поље; 

- поводом тридесетогодишњице постојања, a за наро-
чите заслуге и успехе постигнуте у научноистраживачком 
раду у области медицине рада и радиолошке заштите, као 
и за допринос стручном оспособљавашу медицинског кад-
ра и унапређењу здравствене службе 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Универзитетски клинички центар ООУР Институт за 

медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Ка-
рајовић" - Београд; 

И з А П В о ј в о д и н е 

- поводом стогодишњице постојања, a за нарочите 
заслуге и успехе постигнуте у заштити од пожара и еле-
ментарних непогода и значајан допринос ширењу ватро-
гасна 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

) Добровољно ватрогасне друштво „25. мај" - Срем-
ски Карловци; 

- за нарочите заслуге и успехе постигнуте у образова-
њу стручног и научног кадра и значајан допринос развија-
њу и унапређи^ању уметности и културе 

Универзитет у Новом Саду - Академија уметности -
Нови Сад; 

- поводом шездесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте у основном образова-
њу и васпитању младих генерација у духу братства и је-
динства, као и за допринос ширењу просвете и културе 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Основна школа „Јожеф Атила" - Нови Сад; 

- поводом тридесетогодишњице постојања, a за наро-
чите заслуге у образовању стручног и научног кадра и до-
принос развијању и унапређивању технолошких наука 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Универзитет у Новом Саду - Технолошки факултет, 

Нови Сад. 

Бр. 83 
16. новембра 1990. године 
Београд 
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