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540. 

Врз основа на член 90 точка 2 од Основниот за-
кон за средствата за работа на органите на управа-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 1/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИ-

ЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата им 
се признаваат во материјални трошоци '^„Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70, 44/70, 
70/72, 42/73, 34/75 и 11/76) во член 4 став 1 зборо-
вите: „од 250 динари" се заменуваат со зборовите: 
„од ЗОО динари". 

Став 2 се менува и гласи: 
„На работникот можат да му се .признаат тро-

шоците за ноќевање^ најмногу до 150 динари. Ако 
на работникот му се надоместат трошоците за но-
ќевање, дневницата му се намалува за 30%."/ 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 639 
29 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 

541. 

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 3 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува, кои стоки и под 

кои услови можат привремено да се увезуваат за-
ради користење во смисла на член 305 ст. 1, 2 и 3 
од Царинскиот закон. 

Член 2 
Во смисла на член 305 став 1 точка 1 од Ца-

ринскиот закон, можат привремено да се увезуваат 
стоки заради облагородување (преработка, доработ-

ка или обработка) во согласност со одредбите на 
Одлуката за работите на вршењето на услуги при 
облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/73). . 

Заради облагородување може привремено да се 
увезува репродукционен материјал (суровини, по-
лупроизводи, делови з? вградување и помошен ма-
теријал). 

Стоките од став 2 на овој член можат да се 
увезуваат на време неопходно за да се изврши нив-
ното облагородување, со тоа што царинарницата 
може да одобри рок најдолго до 6 месеци. Во оправ-
дани случаи царинарницата може тој рок да го 
продолжи, но не повеќе од 3 месеци. 

Член 3 
Како преработка се подразбираат сите дејствија 

на облагородување во процесот на производството 
кај домашна производител ска организација на здру-
жен труд, со кби им се менуваат основните својства 
на привремено увезените стоки. 

Како доработка се подразбираат дејствијата со 
кои увезените стоки се облагородуваат, како што 
се печатење, бојосување, чистење и др., или им се 
додаваат други стоки заради вградување, вшивање, 
мешање и др., ако во тој процес привремено уве-
зените стоки не ги Менуваат основните својства. 

Како обработка се подразбира секоја механи-
чка, хемиска и друга постапка што се презема за-
ради дотерување и друг начин на подобрување на 
квалитетот на производите, без додавање на ист 
или друг вид стоки. . 

Член 4 
Привремен увоз заради облагодорување може 

да се врши под услов стоките да се сопственост на 
странски нарачувач, привремениот увоз да го врши 
организација на здружен труд регистрирана за 
вршење на надворешнотрговска дејност на извоз, и 
увоз на стоки и услуги и преработката, доработка-
та, или обработката да ја врши домашната произ-
водител ска организација на здружен труд. 

Ако облагородување^ на стоките се врши во 
фази, односно во разни производителот организа-
ции на здружен труд, секоја фаза, односно облаго-
родување во друга производител ска организација на 
здружен труд може да се почне само по претходно 
одобрение од царинарницата. 

Член 5 
Ако во текот на облагородување™ странскиот 

нарачувач на стоките ја изменил диспозицијата и 
стоките ќ ги дал на друга домашна организацијана 
здружен труд заради облагородување, организаци-
јата што го извршила привремениот увоз мора да fi 
ја пријави на царинарницата промената на диспо- -
зицијата и да бара измена на решението со кое е 
одобрен привремениот увоз. 

Член 6 
Заради поправка, во смисла на член 305 став 1 

точка 2 на Царинскиот закон, можат привремено да 
се увезуваат: 
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1) превозни средства во воздушниот, помор-
скиот, езерскиот и речниот сообраќај и нивни дело-
ви, што се сопственост на странскиот нарачувач; 

2) стоки што југословенски^ организации на 
здружен труд ги извезле и што му се продадени на 
странскиот купувач. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз 
на стоките од став 1 на. овој член на определено 
време, но не подолго од 6 месеци. Ако е во праша-
ње поправка на брод или а»иои царинарницата 
може, во оправдан случај, овој рок да го продолжи. 

Член 7 
Заради излагање на меѓународни саеми, излож-

би и други приредби, во смисла на член 305 став 1 
точка 3 на Царинскиот закон, можат да се увезу-
ваат стоки што се предмет на излагањето. 

Привремен увоз на стоки, во смисла на став 1 
од овој член, може да се одобри ако царинскиот 
обврзник (подносител на декларацијата) е овласте-
на организација на здружен труд за меѓународна 
шпедиција, регистриран застапник на странска 
фирма — сопственик на стоките или домашен ор-
ганизатор на саем, изложба или приредба. 

'Одобрението за привремен увоз го дава цари-
нарницата во вид на забелешка на барањето (де-
кларација за саемски стоки). Тој рок не може да 
баде подолг од в месеци од денот на завршетокот 
на меѓународниот саем, изложба или друга приред-
ба, освен за предметите што се користат за уреду-
вање на саемски, односно изложбени простории. 

На начинот пропишан во ст. 1, 2 и 3 на овој 
член се постапува и со предметите што привремено 
се увезуваат заради уредување на саемски, односно 
изложбени' простории. 

Член 8 
Заради испитување, прикажување или вршење , 

проби, во смисла на член 305 став 1 точка 4 на Ца-
ринскиот закон, можат привремено да се увезуваат 
стоки ако странскиот сопственик за тие цели дал 
стоки без надомест на определено време, но не по-
долго од 6 месеци. 

Кон декларацијата на царинарницата п се под-
несува писмен доказ од странскиот испраќач на 
стоките дека стоките бесплатно ги праќа заради 
испитување, прикажување, односно вршење проби 
(фактура, писмо и ел.). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, заради испитување, стоките што државни ор-
гани ги набавиле во странство и што се наменети 
за користење во странство, можат привремено да се 
увезат на определено време, но не подолго од 3 ме-
сеци. 

Како прикажување, во смисла на став 1 од овој 
член, не се смета увозот на филмови заради прика-
жување во редовниот програм. 

Член 9 
Амбалажата во која се доставуваат стоки или е 

наменета за испраќање на стоки што се извезуваат, 
може привремено да се увезува, во смисла на член 
305 став 1 точка 6 на Царинскиот закон, под услов 
да е странска сопственост. 

Амбалажата што се увезува привремено мора 
во декларацијата да се опише според видот, бојата, 
обликот, тежината и другите обележја, заради 
утврдување на нејзината идентичност при враќа-
њето во странство. 

Одобрение за привремен увоз на амбалажа дава 
царинарницата во вид на забелешка на барањето. 
Во одобрението царинарницата го определува рокот 
во кој амбалажата мора да се врати во странство, а 
кој не може да биде подолг од 6 месеци од денот на 
преминувањето на стоките преку царинската лини-
ја. Во оправдан случај царинарницата може тој рок 
да го продолжи, но не подолго од 3 месеци. 

Член 10 
Кулиси, подвижни бини, опрема за сцени, пред-

мети за забава, возила, шатори, г а р д е р о б а и други 
реквизити, вклучувајќи и животни (во натамошниот 
текст: реквизити) можат привремено да се увезу-
ваат, во смисла на член 305 став 1 точка 7 на Ца-
ринскиот закон, само ако се наменети за театарски, 
циркуски и други уметнички и забавни приредби, 
или за снимање на филмови од странско производ-
ство во Југославија., 

Привремен увоз на реквизитите од став 1 на 
Овој член може да се одобри само ако се странска 
сопственост а подносителот на ^декларацијата до-
машна организација на здружен труд. 

Ако реквизитите привремено се увезуваат, кон 
декларацијата се поднесува барање со детална 
спецификација на реквизитите и еден примерок од 
договорот за одржувањето на уметничка, односно 
забавна приредба. 

Во оправдани случаи може да се одобри увоз на 
спортска опрема и други стоки што ги увезуваат 
домашни спортски и други организации за потреби 
на одржување на меѓународни спортски натпревари. 

Привремен увоз на реквизитите од став 1 на 
овој член, царинарницата може да одобри на опре-
делено време, но не подолго од в месеци. Во оправ-
дан случај царинарницата може тој рок да го про-
должи но не подолго од 3 месеци. Привремен увоз 
на стоките од став 4 на овој член царинарницата 
може да одобри на определено време, но не подолго 
од 3 месеци. 

Член 11 
Апарати, уреди и други предмети наменети за 

игра на среќа, не можат привремено да се увезуваат. 

Член 12 
По истекот на рокот од член 95 на Царинскиот 

закон, царинарницата може да одобри привремен 
увоз на патнички автомобили без приколка во сми-
сла на член 305 став 1 точка 8 на Царинскиот закон, 
ако привремениот увоз го вршат: 

1) странски државјани — службеници на стран-
ски дипломатски и конзуларни претставништва во 
Југославија што не уживаат дипломатски статус; 

2) странски државјани ангажирани на работа 
во Југославија по основ на техничка помош или 
културна соработка; 

3) странски државјани што доаѓаат во Југосла-
вија заради специјализација во југословенски ин-
ститути, факултети и други научноистражувачки 
установи; 

4) странски државјани запишани како редовни 
студенти на југословенски виши или високи школи, 
вклучувајќи и трет степен на студии; 

5) странски државјани запишани како редовни 
слушатели на југословенски воени школи; 

6) странски стручњаци и уметници што дома-
шни органи и организации на здружен труд ги ан-
гажираат на определено време; 

7) странски државјани — претставници на 
странски воздухопловни и бродарски компании во 
Југославија, под услов на реципроцитет; 

8) странски државјани — претставници на 
странски трговски фирми и други организации во 
Југославија, под услов на реципроцитет; 

9) странски државјани — членови на постојани 
меѓународни или меѓудржавни тела чие седиште е 
во Југославија; 

10) странски државјани — членови на меѓуна-
родни и меѓудржавни тела, освен телата од одред-
бата под 7 на овој член, под услов на реципроцитет; 

11) странски државјани што се доселуваат во 
Југославија, ако поднеле барање за добивање одо-
брение за постојано населување, односно барање за 
добивање азил; 
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12) лица од член 27 на Законот за внесувањето 
и растурањето на странски средства за масовно ко-
муницирање и за странската информативна дејност 
во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74). 

Член 13 
Странските туристи што за време на привремен 

престој во Југославија внесле јахти, едрилици и дру-
ги пловни објекти наменети за спорт и разонода 
или со нив впловиле во Југославија, можат да ги 
остават под царински надзор кај организациите на 
здружен труд регистрирани за давање услуги на 
чување на такви пловила, најдолго една. година. 

Член 14 
Алати,, инструменти и други средства за монти-

рање можат привремено да се увезуваат во смисла 
на член 305 став 1 точка 9 на Царинскиот закон, 
само ако опремата се увезува со договорена обврска 
на странскиот продавач да изврши монтажа со свои 
алати, инструменти или други средства за монти-
рање. 

Како доказ дека со договорот е предвидена мон-
тажа на увезената опрема, кон декларацијата за 
"алатите, инструментите и другите средства за мон-
тирање се поднесува договор, спецификација rfa 
алатите, инструментите и другите средства за мон-
тирање, врз основа на кои царинарницата донесува 
писмено решение. 

Член 15 
Заради користење во производството на стоки 

што ќе се извезат во смислава член 305 став 1 то-
чка 10 на Царинскиот закон, привремено можат да 
се увезуваат репродукциони материјали (суровини, 
помошни Материјали или по лу производи), односно 
готови делови за вградување, под услов: 

1) со договорот помеѓу домашната организација 
на здружен труд и странскиот нарачувач на сто-
ките да е тоа предвидено; 

2) репродуктивните материјали, односно готови-
те делови да се сопственост на странскиот нара-
чувач. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз 
на репродукционите материјали од став 1 на овој 
член на време неопходно за користење во произ-
водството на стоките што ќе се извезат, со тоа што 
тој рок не може да биде подолг од 6 месеци. Во 
оправдан случај царинарницата може тој рок да го 
продолжи, но не подолго од 3 месеци. 

Член 16 
Заради користење во процесот на производство-

то и давање услуги во смисла на член 305 став 2 
на Царинскиот закон, основните средства (машини, 
апарати, уреди, инструменти, превозни средства и 
др.) од странска сопственост, можат привремено да 
се увезуваат, и тоа: 

1) механизација потребна за изградба на инвес-
тициони објекти, односно за изведување одделни 
работи на инвестициони4 објекти во смисла на член 
14 од Законот за отстапување изградба на инвести-
ционен објект на странски изведувач ' („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/76); 

2) машини, апарати, уреди и инструменти — ако 
се наменети за настава и се даваат без надомест на 
употреба на организацијата на здружен труд или 
на друга организација заради организирање обука 
на кадри; 

3) основни средства — ако се наменети за по-
требите на меѓународни и меѓудржавни организа-
ции или меѓународни, односно меѓудржавни- коми-
сии чие седиште е во Југославија; 

4) основни средства — ако се наменети за от-
странување на непосредна опасност од епидемија, 
елементарни или други непогоди, односно за отстра-

нување на непосредни последици од такви епиде-
мии, односно непогоди; 

5) специјални шински возила за испитување 
шини на железнички пруги; 

6) машини, апарати и нивни одделни делови 
што служат како замена додека не се изврши по-
правка на соодветна машина, апарат, односно нив-
ни одделен дел, што го увезла организацијата на 
здружен труд; 

7) калапи, модели, клишеа, позитив филмови за 
офсет штампа и други заменливи алати, ако се 
неопходни за давање услуги на странскиот нарачу-
вач, односно за производство на стоки наменети за 
извоз; 

8) патнички моторни возила, регистрирани во 
странство, што домашни „Rent-а-саг" организации 
врз основа на договор со странски фирми изнајму-
ваат на странски туристи за користење во Југосла-
вија. Царинарницата привремен увоз може да одо-
бри само во рамките на количеството на возилата 
за кои Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија дал посебна согласност. 

Привремен увоз на предметите од стаз 1 на овој 
член царинарницата одобрува за време до 6 месеци. 
Во оправдани случаи царинарницата може да го 
продолжи рокот на привремениот увоз и тоа: 

1) за случаите од точ. 1 до 4 став 1 на овој 
чден, до рокот на завршетокот на работата заради 
чие извршување е одобрен привремен увоз; 

2) за случаите од точ. 5 до 7, за натамошните 6 
месеци. 

Член 17 
Царинарницата што врши царинење на привре-

мено увезени стоки, освен стоките од чл. 6, 7, 8, 10, 
12, 13 и 18 на оваа уредба, ќе утврди, врз основана 
поднесената документација (царинска декларација, 
договор со странскиот партнер и др.), дека се испол-
нети условите за одобрување на привремениот увоз 
и ќе ја пресмета царината и другите увозни да-
вачки што подносителот на декларацијата би ги 
платил ако би се вршело конечно царинење. 

Подносителот на декларацијата е должен на 
царинарницата да и поднесе меница акцептирана од 
соодветна деловна банка на износот на пресметана-
та царица и другите увозни давачки од став 1 на 
овој член, чиј рок за наплата, втасува првиот ден 
по истекот на рокот за одобрениот привремен увоз. 

Ако цривремено увезените стоки се царинат, 
покрај царината и другите увозни давачки што се 
утврдуваат во смисла на член 323 на Царинскиот 
закон, се плаќа камата по стапка од 0,5 промил и на 
полниот износ на царината и другите увозни дава-
чки за секој ден — за сето време на траењето на 
привремениот увоз. 

Член 18 
Привремен увоз на стоки во смисла на член 305 

став 3 на Царинскиот закон, може да се одобри, и 
тоа: 

а) предмети за домаќинството ако ги увезуваат: 
1) странски новинари акредитирани как9 стран-

ски дописници во Југославија; 
2) странски државјани — службеници на стран-

ски дипломатски и конзуларни претставништва во 
Југославија што не уживаат дипломатски статус; 

3) странски државјани што работат во Југосла-
вија по основ на меѓународна техничка помош или 
културна соработка; 

4) странски државјани што доаѓаат во Југосла-
вија на специјализација во југословенски институ-
ти, факултети и други научноистражувачки уста-
нови; 

5) странски државјани запишани како редовни 
студенти на југословенски виши или високи школи, 
вклучувајќи и трет степен' на студии; 
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6) странски државјани запишани како редовни 
слушатели на југословенски воени школи; 

7) странски стручњаци уметници што домашни 
органи и организации на здружен труд ги ангажи-
раат на определено време; 
' 8) странски државјани — претставници на 

странски воздухопловни и бродарски компании во 
Југославија, под услов на реципроцитет; 

9) странски државјани — претставници на 
странски трговски фирми и други организации во 
Југославија, под услов на реципроцитет; 

10) странски државјани — членови на постоја-
ни меѓународни или меѓудржавни тела чие седиште 
е во Југославија; 

11) странски државјани — членови на меѓуна-
родни и меѓудржавни тела, освен телата од одред-
бата под 10, под услов на реципроцитет; 

12) странски државјани што се доселуваат во 
Југославија или поднеле барање за добивање одо-
брение за постојано населување, односно за доби-
вање азил; 

б) опрема — за службени потреби на странски 
дописници, на странски дописништва и информативни 
установи и на странски трговски, воздухопловни и 
бродарски претставништва во Југославија, под услов 
на реципроцитет; 

в) магнетоскопски ленти — за снимање те-
левизиски емисии, заради размена на програми со 
странски телевизиски организации. 

Царинарницата го одобрува привремениот увоз 
за времето додека траат причините поради кои е 
одобрен привремениот увоз. 

Член 19 
Сите што според одредбите на Царинскиот за-

кон и оваа уредба можат привремено да увезуваат 
стоки, можат привремено да увезуваат и делови за 
поправка за привремено увезените стоки, под ус-
лов заменетите делови да ти вратат во странство, 
да ги уништат под царински надзор или да ќ ги 
предадат на 'царинарницата хна слободно распола-
гање. 

Обезбедувањето од член 17 на оваа уредба за 
привремен увоз на делови не се полага ако дело-
вите се увезуваат за поправка на стоки за кои не 
се полага обезбедување при привремен увоз. 

Член 20 
Привремен увоз на стоки не може да се одобри 

За стоките чиј редовен увоз е забранет. 
Привремен увоз не може да се одобри за стоки 

Купени на консигнационен склад во Југославија. 
Член 21 

Контрола и евиденција за користењето на при-
времен увоз води Сојузната управа за царини. 

Сојузната управа за царини е должна тримесе-
чно да доставува до Сојузниот секретаријат за 
финансии преглед на привремениот увоз од чл. 2, 6, 
15 и 16 на оваа уредба, а за другите случаи на при-
времен увоз — еднаш годишно. 

Член 22 
Упатство за спроведување на оваа уредба ќе до-

несе, по потреба, сојузниот секретар за финансии. 
Член 23 

Привремениот увоз одобрен според одредбите 
на Уредбата за условите за привремен увоз на 
стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73, 10/75 и 
7/76) царинарницата ќе го продолжува до истекот 
на роковите неопходни за завршување на работите 
поради кои привремениот увоз бил одобрен. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за условите за 
привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73, 10/75 и 7/76). 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила на 1 септември 1976 

година. 
Е. п. бр. 624 

22 јули 1976 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, е. р. 

542. 

Врз основа на член 51 став 3 на Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр, 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОПИШУ-
ВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА 

И КОМПЕНЗАТОРНА ДАРИНА 

Член 1 
Дополнителната и компензаторната царина од 

член 51 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон се пропишу-
ваат и се наплатуваат под условите и според пос-
тапката што се предвидени со оваа уредба. 

Член 2 
На производите што се увезуваат по цена понис-

ка од нормалната цена (член 34 на Царинскиот за-
кон), ако таквиот увоз му нанесува или може да му 
нанесе штета на стопанството на Југославија, ќе се 
Пропише дополнителна царина во износ што прет-
ставува разлика помеѓу нормалната цена и цената 
по која е купен тој производ. 

Члан 3 
Се смета дека увозот на стоките по цена понис-

ка од нормалната цена му нанесува или може да 
му нанесе штета на стопанството на Југо-
славија, ако таквиот увоз би го забавил развојот на 
определена гранка на стопанството или на стопанс-
твото на Југославија во целост. 

Се смета дека производот се увезува по цека 
што е пониска од нормалната цена: 

1) ако цената на производот што се увезува е 
пониска од цената по која таквиот производ се про-
дава помеѓу меѓусебно независен купувач и про-
давач, наголемена за трошоците на превозот, осигу-
рувањето, таксите и другите издатоци во врска со 
продажбата и доставувањето на стоките; 

2) ако цената на производот што се увезува е 
пониска од цената по која таквиот или сличен про-
извод се продава на доманншот пазар на земјата 
извозничка, намалена за давачките и таксите пропи-
шани за прометот на таквиот производ во односна-
та земја; 

3) ако недостигаат податоци за цената на домаш-
ниот пазар на земјата извозничка, а цената на про-
изводот што се увезува е: 

— пониска од трошоците на производството на 
таквиот производ во земјата на потеклото, наголе-
мени за износот на вообичаените трошоци на трго-
вијата и на нормалната добивка; 

— пониска од највисоката според лива извозна 
цена по која во редовните комерцијални работи так-
виот или сличен производ се извезува во трети 
земји. 

Член 4 
При утврдувањето дали цената по која се уве-

зува производот е пониска од нормалната цена, се 
земаат предвид трошоците на производството, усло-
вите на продажбата, таксите, начинот на оданочу-
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вањето и другите елементи што се од влијание врз 
формирањето на цените. 

Член 5 
Барање за пропишување дополнителна царина 

за одделен производи можат да поднесат заинтере-
сираните организации на здружен труд или други 
организации и органи на општествено-политичките 
заедници. 

Барањето се поднесува до Стопанската комора 
ка Југославија. 

Член 6 
Кон барањето за пропишување дополнителна 

царина се прилага документација за постоење на 
еден или повеќе услови од член 3 на оваа уредба, 
и тоа: 

1) податоци за цената на односниот производ по 
која тој производ се увезува во Југославија; 

2) податоци за нормалната цена по која таквиот 
или сличен производ се продава во меѓународната 
стоковна размена; 

3) податоци за височината на внатрешните так-
си и давачки и за цената на таквиот или сличен 
производ на домашниот пазар на земјата извоз-
ничка; 

4) податоци за цената на производството во зем-
јата на потеклото (цена на чинењето и просечен 
профит); 

5) податоци за цената на односниот или сличен 
производ по која земјата извозничка им продава 
такви производи на купувачите од трети земји. 

Цената од точ. 1, 2 и 5 став 1 на овој член се 
искажува на паритетот CIF југословенска лука 
или франко југословенска граница. 

Член 7 -
Покрај документацијата од член 6 на оваа уред-

ба, подносителот на барањето за пропишување на 
дополнителна царина поднесува и податоци: 

1) за називот на производот, за технолошко-
техничкиот опис на производот и за распоредува-
њето на производот според Царинската тарифа; 

2) за цената на производството и за продажната 
цена на таквиот производ франко склад на произ-
водителот на домашниот пазар, со назначување на 
производителот; 

3) за обемот на домашното производство, за 
вкупната реализација на домашниот пазар, за уво-
зот и извозот и за залихите на таквиот производ 
(по вредноста и по единица на мерка). 

Член 8 
Применото барање за пропишување на допол-

нителна царина, со документацијата и со своево ми-
слење Стопанската комора на Југославија го доста-
вува до Сојузниот секретаријат за финансии, Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија и Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и 
Сојузниот секретаријат за пазар и цени го разгле-
дуваат применото барање, и за својот став го извес-
туваат Сојузниот секретаријат за финансии, кој до 
Сојузниот извршен совет поднесува предлог за про-
пишување на дополнителна царина. 

Ако утврди дека не се исполнети условите од 
член 3 на оваа уредба, Сојузниот секретаријат за 
финансии ќе го одбие барањето и за тоа ќе го из-
вести подносителот на барањето. 

Член 9 
АКО се увезуваат производи за кои во земјата 

на потеклото или во земјата на извозот е одобрена 
субвенција, вклучувајќи ја и субвенцијата за пре-
воз, може, заради неутрализирање на субвенцијата, 
да се пропише и да се наплати компензаторна цари-
на до износот на субвенцијата. 

Ако се увезуваат производи чиј извоз од земјата 
на производителот или во земјата извозничка е ос-
лободен од давачки и такси што на тие производи 
се плаќаат кога се употребуваат во прометот и 
потрошувачката во земјата на потеклото односно во 
земјата на извозот, износот на даденото ослободу-
вање не се смета како субвенција од став 1 на овој 
член. 

Член 10 
Одредбите на чл. 5 и 8 од оваа уредба сообразно 

ќе се применуваат и на постапката по барање за 
пропишување компензаторна царина. 

Кон барањето за пропишување компензаторна 
царина се поднесуваат докази дека во земјата на 
потеклото или во земјата извозничка за односниот 
производ се даваат субвенции (непосредни или пос-
редни) и во кој износ. 

По барање на органот што ја води постапката, 
подносителот на барањето ќе поднесе и други дока-
зи заради утврдување дали постојат услови за про-
пишување на компензаторна царина. 

Член И 
Сојузниот секретар за надворешна трговија, во 

спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, сојузниот секретар за фи-
нансии и сојузниот секретар за пазар и цени, може 
за производите за кои се поднесени барања за про-
пишување на дополнителна или компензаторна ца-
рина да определи контингент за увоз на тие произ-
води од односната земја, ако поради подолго траење 
на постапката по поднесеното барање би можела да 
настапи значителна штета за стопанството на Југо-
славија. 

Контингентите од став 1 на овој член се опре-
делуваат за период до шест месеци почнувајќи од 
денот кога Стопанската комора на Југославија го 
доставила своето мислење од член 8 став 1 Па оваа 
уредба за пропишување на дополнителна, односно 
компензаторна царина. 

е Член 12 
Дополнителна и компензаторна царина пресме-

туваат и наплатуваат царинарниците, според пропи-
сите за наплатување на царината. 

Износот на дополнителната и компензаторната 
царина се вклучува во царинската основица за 
примена* на царинската стапка од Царинската та-
рифа пропишана за односниот производ. 

Член 13 
За ист производ што се увезува од иста земја 

не може истовремено да се наплати и дополнителна 
и компензаторна царина. 

Член 14 
Поблиски прописи за постапката за пресметува-

ње, и наплатување на дополнителна и компензатор-
на царина донесува, по потреба, сојузниот секретар 
за финансии. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за условите и пос-
тапката за пропишување и наплатување на допол-
нителна и компензаторна царина („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/73). 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила на 1 септември 

1976 година. 
Е. п. бр. 632 

22 јули 1976 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, с.р. 
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543. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
16 став 1 и член 27 од Законот за општествена кон-
трола ца цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕ-
НИ ЗА ЕКСПЕДИРАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПИСМА И ПОШТЕНСКИ КАРТИЧКИ ВО ВНА-

ТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен труд на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај 
можат своите важечки цени за обични писма и за 
поштенски картички во внатрешниот сообраќај да 
ги зголемат, така што новите це&и да изнесуваат, и 
тоа за: 

Динари 
1) писмо до 20 грама тежина 1,50 
2) писмо над 20 до 50 грама тежина 2,00 
3) писмо над 50 грама тежина, за секои 

натамошни 50 грама тежина или за 
дел од тежина, но најмногу до 2000 
грама 0,25 

4) поштенска картичка 1,00 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за одредување 
«а максималните цени, односно тарифи за експеди-
рање и доставување на писма и поштенски картички 
feo внатрешниот и меѓународниот поштенски сообра-
ќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/74). 

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

Е. п. бр. 637 
29 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

544. 

Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврду-
вање на глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини, други репродукциони матери-
јали и резервни делови за тековно одржување за 
1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75 и 
33/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА УВОЗ НА 
СУРОВИНИ/ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДР-
КУВАЊЕ ЗА КОИ Е ПРОПИШАН УВОЗ ВРЗ ОС-

НОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА 

1. Во Одлуката за утврдување на износот на де-
визите на определени организации на здружен труд 
за увоз на суровини, други репродукциони матери-
јали и резервни делови за тековно одружување за 
кои е пропишан увоз врз основа на глобалната де-
визна квота („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/76) во 
точка 1 зборовите: „првото полу годиште на 1976 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „197,6 година", а 
бројот: „100,000.000" се заменува со бројот: 
„300,000.000". 

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

Е. п. бр. 638 
29 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е.p. 

545. 

Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА 
СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕЛ ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОД-

НЕСУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

1. Увезените стоки можат да се подигнат од ца-
ринарницата без потполна документација, и тоа: 

1) ТВ-филмови, чие емитирање е врзано за рок 
пократок од еден месец; 

2) делови на итни поправки на основни сред-
ства во експлоатација; 

3) радиоактивни изотопи, вакцини и лекови што 
се чуваат под посебни услови или веднаш се употре-
буваат; 

4) предмети, освен машини, апарати, уреди и 
инструменти, што служат за итни медицински ин-
тервенции; 

5) книги, весници и списанија; 
6) магнетски ленти за електронски сметачи со 

податоци, заради размена на информации. 
2. Во случаите од точка 1 на оваа одлука, сто-

ките се подигаат од царинарницата врз основа на 
писмена изјава на царинскиот обврзник во која се 
внесени податоци за видот, за количеството, за ква-
литетот и вредноста на стоките, за тарифниот став на 
Царинската тарифа и за Целта на увозот, а по упла-
тата на привремено пресметаниот износ на царината 
и на другите увозни давачки. 

3. Увозната царинска декларација, со погребна-
та документација во случаите од точка 1 на одред-
бите Под 1 до 4 и 6 на оваа одлука се поднесува во 
рок од 30 дена од денот на подигањето на стоките 
од царинарницата, а за стоките од точка 1 одредба 
под 5 на оваа одлука — во рок од 60 дена од денот 
на подигањето на стоките од царинарницата. 

4. Износот наплатен во смисла на точка 2 од 
оваа одлука, се книжи како редовен приход. По 
завршената постапка по поднесената увозна царин-
ска декларација, царинарницата по службена дол-
жност ја враќа разликата на царината и на другите 
увозни давачки — ако износот по конечната прес-
метка е помал, односно ја наплатува разликата — 
ако износот по конечната пресметка е поголем. 

5. По исклучок од одредбите на точ. 2 и 4 на 
оваа одлука, ако се увезуваат стоки за кои според 
важечките прописи не се плаќаат царина и други 
увозни давачки, а царинскиот обврзник -во момен-
тот на преземањето на стоките не е во можност на 
царинарницата да ќ поднесе соодветни докази, ца-
ринскиот обврзник на царинарницата ft дава га-
ранција. 

Како гаранција, во смисла на став 1 од оваа 
точка, може да се даде гаранција на банка, чек, 
меница или друга исправа што може да послужи 
како обезбедување за наплата на царината и на 
Другите увозни давачки. 
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Дадената гаранција му се вр^ќа на царинскиот 
обврзник по завршената постапка на царинењето. 

6. Ако царинскиот обврзник не поднесе увозна 
царинска декларација во пропишаниот рок, цари-
нарницата по службена должност ќе поведе постап-
ка за наплата на царината и на другите увозни 
давачки. 

7. Царинската декларација не се поднесува: 
1) ако царинењето се врши по службена 

должност; 
2) за личен багаж на патник, даден на превоз 

со друго превозно "средство, по пошта или на друг 
начин. 

8. Ако привремено се увезуваат странски бродови 
заради ремонт (поправка) во домашно бродогради-
лиште, царинарницата може без потполна докумен-
тација да одобри впловување на брод во бродогра-
дилиште и почеток на работите на ремонт, односно 
испловување на брод по извршениот ремонт. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, царинскиот 
обврзник дава писмена изјава со податоците за 
бродот и за целта на привремениот увоз, а по завр-
шениот ремонт — спецификација на извршените 
работи. ^ 

Увозната, односно извозната царинска декла-
рација се поднесува во рок од 30 дена од денот на 
почетокот, односно на завршетокот на ремонтот на 
бродот. 

На начинот пропишан во оваа точка се поста-
пува и во случајот на привремен увоз на авиони 
заради поправка. 

9. Декларацијата за извозно царинење на гори-
вото преостанато по пробното возење на бродот што 
му се испорачува на странскиот нарачувач, може 
да се „поднесе во рок од 30 дена од денот на пре-
минувањето на бродот преку х царинската линија. 

10. Се овластува директорот на Сојузната упра-
ва за царини и во другите исклучителни случаи да 
може да го одобри подигањето на стоките од цари-
нарницата без потполна документација, ако за тоа 
постојат оправдани причини. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за поднесу-
вање увозна царинска декларација при увозот на 
определени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/75). 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 620 
22 јули 1976 година 

Белград 
С о ј у з е н извршен совет 

Потпретседател, 
др Берислав Шефер, е. р. 

546. 

Врз основа на член 397 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

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

СТОКИ 

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на 
продажбата на царинските стоки и распоредот на 
средствата добиени со продажбата на тие стоки, и 
тоа: 

1) стоки што железничка станица п ги предала 
на царинарницата како вишок (член 87 став 3 на 
Царинскиот закон); 

2) оштетени моторни возила со странска реги-
страција, предадени на царинарницата без право 
на надомест (член 99 став 2 на Царинскиот закон); 

3) напуштени моторни возила со странска ре-
гистрација (член 100 став 4 и член 101 став 2 на 
Царинскиот закон)] 

4) стоки чиј увоз е забранет (член 205 на Ца-
ринскиот закон); 

5) стоки чиј рок за лежење истекол {член 229 
на Царинскиот закон); 

6) стоки предадени на царинарницата на слобо-
дно располагање (член 279 став 4 на Царинскиот 
закон); 

7) привремено увезени оштетени стоки, преда-
дени на царинарницата (член 324 став 3 на Царин-
скиот закон); 

8) стоки од поштенски пратки што испраќачот 
не сака да ги прими (член 344 став 2 на Царински-
от закон); 

9) стоки одземени во прекршочна постапка. 
2. Моторните возила чија проценета вредност 

не преминува 25% од вредноста на ново возило од 
ист вид, не се излагаат на продажба туку се уни-
штуваат под царински надзор. 

Трошоците што настанале во врска со превозот, 
сместувањето, чувањето и уништувањето на мотор-
ните возила од став 1 на овој член, ќе се намират 
на товар на средствата .добиени со продажба на 
други моторни возила. 

АКО трошоците од став 2 на оваа точка не мо-
жат да се намират од средствата добиени со про-
дажба на моторни возила на една јавна продажба 
можат да се намират на товар на средствата добие-
ни на следната јавна продажба. 

3. Предметите од историска, археолошка, етно-
графска, културна, уметничка и научна вредност 
не се излагаат на јавна продажба, туку му се пре-
даваат на органот надлежен за заштита на споме-
ниците на културата на републиката, односно авто-
номната покраина од чија територија се по потекло 
таквите предмети, со плаќање според проценетата 
вредност на предметите. 

Потеклото на предметите од став 1 на оваа точка 
го утврдува органот за заштита на спомениците на 
културата чие седиште е на подрачјето на цари-
нарницата кај која се наоѓа предметот. 

4. Употребуваните предмети на текстилната и 
кожената конфекција му се отстапуваат на Југосло-
венскиот црвен крст со тоа што да ги плати според 
проценетата вредност. 

5. Предметите за кои по комисиски пат ќе се 
утврди дека немаат комерцијална вредност или дека 
можат штетно да дејствуваат врз здравјето и мора-
лот (дроги, порнографски или непријателски пропа-
ганден материјал и ел.), се уништуваат под царин-
ски надзор. 

По исклучок, директорот на Сојузната управа 
за царини може да определи предметите од став 1 
на оваа точка да им се отстапат без надомест на 
соодветните органи и организац!« заради испиту-
вање. 

6. Врз основа на евиденцијата што ја води за 
стоките (член 206 на Царинскиот закон), царинар-
ницата составува списоци на стоките (според видот, 
трговскиот назив и количеството) за кои се стекнале 
услови да бидат изложени на продажба, и тоа одво-
ено според основите по кои се продадени, одземени 
или на друг начин преземени од страна на царинар-
ницата. 

7. За прегледот, мерењето и проценувањето на 
вредноста на стоките според списоците од точка в 
на оваа одлука, како и за проверувањето дали се 
стекнале услови за продажба на тие стоки, цари-
нарницата формира комисија од три члена. 

Комисијата е должна да утврди дали стоките 
наведени во списоците им одговараат на податоците 
од исправите според кои царинарницата стоките ги 
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примила, одзела илич на друг начин ги презела. За 
својата работа комисијата составува записник. Ако 
утврди дека состојбата на стоките во поглед на 
квалитетот или количеството не се согласува со по-
датоците од наведените исправи, комисијата е дол-
жна тоа да го констатира во записник. 

Комисијата во записникот посебно констатира 
дека се стекнале условите предвидени со законот 
за излагање на стоките на продажба, односно за 
уништување на стоките во смисла на точка 2 од 
оваа одлука. » 

По извршениот преглед, мерење и проценување 
на вредноста на стоките, во соодветните рубрики на 
Списоците од точка 6 на оваа одлука комисијата ја 
запишува утврдената вредност на стоките. 

Ако во работата на комисијата учествува ве-
штак, трошоците за вештачење се намируваат од 
средствата добиени со продажбата на стоките. 

8. При утврдувањето на вредноста на стоките 
во смисла на точка 7 од оваа одлука, комисијата ја 
зема предвид цената на такви или слични стоки на 
домашниот пазар, по одбирање на вообичаените 
трошоци на работењето во трговијата. 

9. До почетокот на јавната продажба царинар-
ницата може да му одобри на лицето на кое гласи 
превозната исправа или на сопственикот на стоки-
те, освен стоките одземени во прекршочна постапка, 
стоките да ги подигне заради царинење или враќа-
ње во странство. 

Ако стоките не се продадат на првата јавна 
продажба, царинарницата може да дозволи подига-
ње на стоките во смисла на став 1 од оваа точка, до 
почетокот на наредната јавна продажба. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на оваа точка, лицето 
што ги подига стоките е должно да ги плати и сите 
трошоци што царинарницата ги имала поради држе-
њето, чувањето, превозот и процената на стоките, 
објавувањето на јавната продажба, како и другите 
проценети трошоци во врска со продажбата на сто-
ките. 

10. Стоките од точка 1 на оваа одлука ги прода-
ваат царинарниците што ќе ги овласти директорот 
на Сојузната управа за царини, и тоа по пат на 
јавна продажба. 

11. Јавната продажба се објавува во дневниот 
печат, и тоа најдоцна на 10 дена пред денот на јав-
ната продажба. 

Огласот за јавната продажба треба да ги со-
држи условите на јавната продажба, податоците за 
видот и состојбата на стоките за почетната цена за де-
нот, часот и местото на одржувањето на јавната 
продажба, за височината и за наминат на полагање 
кауција за учествување во јавната продажба, како 
и за денот, часот и местото на кое можат да се раз-
гледаат стоките што се излагаат на продажба. 

12. На јавната продажба можат да учествуваат 
физички и правни лица. под услов да ја положат 
проп ита i: а та кау ц ија. 

Царинарницата може во условите на продаж-
бата да определи на јавната продажба да не можат 
да учествуваат физички лица. 

13. Пред почетокот на јавната продажба, пону-
дувачите се должни да положат кауција во износ 
од 20% од почетната цена на стоките, со тоа што 
тој износ не може да биде понизок од 500 динари. 

14. Првата јавна продажба може да се одржи 
само ако на неа учествуваат најмалку тројца по-
нудувачи. 

Ако првата јавна продажба не успее, се зака-
жува втора јавна продажба, која може да се одржи 
ако на неа учествуваат најмалку двајца понудува-
чи. Втората јавна продажба се објавува на истиот 
начин како и првата, со тоа што во огласот се оз-
начува дека тоа е втора јавна продажба. 

Јавната продажба од ст. 1 и 2 на оваа точка се 
смета како неуспешна ако за стоките ниту по тре-

тата покана не е подудена цена поголема од почетна-
та цена. 

Ако стоките не се продадат ниту на втората ја-
вна продажба, продажбата може да се изврши по 
пат на присобирана понуди, односно со непосредна 
спогодба. 

15. За секоја јавна продажба се води записник 
во кој се внесуваат податоци за стоките, за почет-
ната цена на стоките, за учесниците на наддавање-
то на јавната продажба, за поднесените понуди, за 
постигнатата продажна цена и за купувачот. 

Записникот за јавната продажба го потпишу-
ваат членовите на комисијата, купувачот и присут-
ните понудувачи. 

Записникот од став 2 на оваа точка се истакну-
ва на огласната табла на царинарницата во рок од 
2 дена од денот на завршената продажба и мора да 
се наоѓа на огласната табла три дена од денот на 
истакнувањето, во кој рок учесниците на јавната 
продажба можат да поднесат приговор врз работата 
и постапката на комисијата. 

За поднесениот приговор царинарницата доне-
сува решение во рок од три дена од денот на под-
несувањето на приговорот. 

16. Купувачот е должен купопродажната цена 
да ја уплати и стоките да ги преземе во рок од 5 
дена од денот на извршената продажба односно од 
денот на окончувањето на постапката по поднесе-
ниот приговор. 

Ако купувачот во рокот од став 1 на оваа точка 
не ја уплати купопродажната цена, го губи правото 
на враќање на кауцијата, а стоките повторно се из-
лагаат на јавна продажба. 

17. По исклучок од одредбите на точка 10 од 
оваа одлука, царинарницата може да врши продаж-
ба на брзо расипливи стоки по пат на присобирана 
на понуди или со непосредна спогодба. 

Стоките што имаат комерцијална вредност само 
како суровина или отпадок, можат да се продадат 
со присобирана на понуди. 

18. Сојузниот извршен совет може, на предлог 
од Сојузниот секретаријат за финансии, во одделни 
случаи да одобри стоките од точка 1 на оваа одлу-
ка да им се отстапат на определени корисници. 

19. Средствата остварени со продажба на стоки-
те од точка. 1 на оваа одлука се распоредуваат соо-
бразно на член 398 од Царинскиот закон. 

20. Основица за пресметување на царината и на 
другите давачки за стоките од член 397 на Царин-
скиот закон е постигнатата продажна цена намале-
на за трошоците од член 398 на Царинскиот закон. 

21. Трошоците на превозот што, во смисла на 
член 398 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон, се намиру-
ваат на товар на средствата добиени со продажбата 
на стоките, ги сочинуваат сите трошоци на прево-
зот што ги товарат стоките, и тоа: 

1) трошоците на превозот на стоките до југосло-
венската граница што не се опфатени со купопрода-
жната цена; 

2) трошоците на превозот од југословенската 
граница до одредршггето на стоките; 

3) трошоците на превозот настанати во врска со 
доставувањето на стоките до царинарницата зара-
ди нивна продажба. 

22. Трошоците на продажбата што во смисла на 
член 398 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон се намиру-
ваат товар на средствата добиени со продажбата 
на стоките ги сочинуваат трошоците настанати во 
врска со продажбата на стоките (фактичните тро-
шоци на објавувањето на огласот за продажбата, 
трошоците за работата на комисиите околу продаж-
бата на стоките, закупнината на деловните просто-
рии во кои се врши продажбата на стоките и дру-
гите трошоци настанати во врска со продажбата на 
стоките). 

23. Трошоците за чувањето на стоките од член 
398 став 4 на Царинскиот закон ги сочинуваат: 
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1) во царинските магацини и царинските стова-
ришта — трошоците пресметани според износот на 
пропишаната лежарина за време што не може да 
биде подолго од 30 дена; 

2) во царинскиот склад, во железничко-царин-
скиот магацин, во слободната царинска зона и кај 
органот од член 17 на Царинскиот закон — факти-
чните трошоци за чувањето за времето што не може 
да биде подолго од 45 дена; 

3) трошоците за обезбедување на складиштен 
простор за чување на стоките, трошоците га при-
времено ангажирање на работници за присобирана 
на напуштени моторни возила и другите трошоци 
настанати околу собирање на возила. 

По исклучок од одредбата под 2 став 1 од оваа 
точка, ако стоките останат во царинскиот склад, во 
железничко-царинскиот магацин, во слободната ца-
ринска зона или кај органот од член 17 на Царин-
скиот закон и по известувањето на царинарницата 
дека стоките и се предаваат, од средствата добиени 
со продажбата на стоките, ќе се надоместат и тие 
трошоци. 

24. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Правилникот за начинот на 
продажбата на царинските стоки и за распоредот на 
средствата добиени со продажбата на тие стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/73, 13/74, 2/75 и 
49/75). 

25. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. р. бр. 622 
22 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

П о т п р е т с е д а т е л , 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

547. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИН-

СКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоки-
те што се ослободени од плаќање царина според 
чл. 25 до 30 и 50 и 57 од Царинскиот закон, односно 
на стоките за кои царината се плаќа по намалената 
стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се 
плаќа давачка за царинско евидентирање во висо-
чина од 1% од царинската основица. 

2. Пресметувањето и наплатувањето на давач-
ката за царинско евидентирање се врши при цари-
нењето, на стоките, според прописите за наплатување 
царина. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на давачката за царинско евидентирање („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 42/73). 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 621 
22 јули 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 

548. 

Врз основа на член 281 став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

, О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА УВЕРЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
СТОКИ СПОРЕД ЦАРИНСКАТА ТАРИФА И ЗА 

НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ТИЕ 
УВЕРЕНИЈА 

1. Уверение за распоредување на стоки според 
Царинската тарифа издава Сојузната управа за ца-
рини, на писмено барање на заинтересираната орга-
низација на здружен труд. 

2. Кон барањето се прилагаат три идентични 
мостри па стоките за кои се бара уверение. 

Ако се во прашање стоки за кои не може да се 
земат мостри (машини и др.), кон барањето се при-
лагаат проспекти, а ако проспекти^ ги нема 
снимки, цртежи, скици и слично, во три примероци, 
со опис на материјалите и со други податоци неоп-
ходни за распоредување на стоките. 

Во барањето се наведуваат сите податоци врз 
основа на кои може несомнено да се утврди какви 
стоки се во прашање, а особено: 

1) вообичаениот трговски назив на стоките и 
заштитниот знак; 

2) квалитетот, намената и начинот на употреба-
та на стоките; 

v 3) описот на материјалите; 
4) земјата на потеклото и називот на производи-

телот на стоките; 
5) земјата од која се увезуваат стоките. 
Ако за распоредување на стоките тоа е неопхо-

дно, Сојузната управа за царини може да бара и 
други податоци. 

Ако со едно барање се бара издавање уверение 
за повеќе видови стоки од повеќе тарифни броеви, 
во барањето мора да се наведат сите потребни по-
датоци посебно за секој вид стоки. 

3. Ако за утврдување на својствата"на стоките 
треба да се изврши нивно хемиско-технолошко или 
друго испитување во определена стручна установа, 
Сојузната управа за царини, со согласност од под-
носителот на барањето испитувањето да се изврши 
на негов трошок, ќе ја достави мострата на испиту-
вање до стручната установа. 

4. Уверението за распоредување на стоки спо-
ред Царинската тарифа ги содржи особено: 

1) вообичаениот трговски назив на стоките; 
2) ознаката на тарифниот став, наименувањето 

на стоките и стапката според Царинската тарифа; 
3) податоците за мострата односно за проспек-

тот, цртежот, снимката или скицата; 
4) рокот на важењето на уверението. 
Мострите, проспекта^, снимките и скиците се 

прилагаат кон уверението. 
5. Постапката за издавање на уверение за рас-

поредување на стоки според Царинската тарифа е 
итна. 

6. На подносителот на барањето Сојузната уп-
рава за царини му издава уверение со две мостри, 
запечатени со восок и со втиснат царински жиг или 
со ставена царинска пломба, односно со два прос-
пекти, цртежи, снимки или скици — заверени со 
печатот на Сојузната управа за царини. 

Една мостра, односно еден проспект, цртеж, 
снимка или скица задржува Сојузната управа за 
царини* 

7. Организацијата на здружен труд Што го ко-
ристи уверението, кон царинската декларација го' 
прилага и оригиналот на уверението, со мострата, 
односно со проспектот, цртежот, снимката или ски-
цата, како и еден примерок препис или фото-
копија на уверението* 
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По завршената постапка на царинењето на сто-
ките, царинарницата му го враќа на подносителот 
на декларацијата оригиналот на уверението, а пре-
писот, односно фотокопијата на уверението ја за-
држува кон царинската декларација. 

8. Царинарницата што врши царинење на сто-
и т е го применува уверението шест месеци почну-
вајќи од денот на неговото издавање, освен за 
Царинската стапка што се утврдува врз основа на 
ушен 22 на Царинскиот закон. Царинарницата нема 
да го примени уверението ако во времето на него-

вото важење биде изменета Царинската тарифа за 
стоките на кои уверението се однесува. 

9. За издавање на уверение за распоредување на 
Стоки според Царинската тарифа за еден вид стоки, 
Сојузната управа за царини ќе наплати од подноси-
телот на барањето надомест на трошоците во след-
ните износи: 

а) за стоки што Главната царинска лабораторија 
треба хемиско-технолошки да ги испита заради ут-
врдување на видот и квалитетот, и тоа за: 
1) производи од животинско потекло 
2) производи од растително потекло 
3) пијалаци, алкохолни течности и 

тутун 
4) производи од неорганско потекло 
5) производи од органско потекло 
6) препарати врз база на неоргански 

и органски материи 
7) пластични материи, бои и лакови 
8) текстилни влакна и текстилни про-

изводи v 
9) прости и благородни метали и нив-

ни изработки 
10> други производи 

б) за стоки од точка 3 на оваа одлука — 50 ди-
нари; 

в) за други стоки 100 динари. 
Надоместот за издавање уверение за распореду-

рање на стоките според Царинската тарифа се на-
платува при издавањето на уверението во корист на 
сметката на Сојузната управа за царини. 

10. За писмено мислење што царинарницата го 
издава по основ на член 281 став 2 од Царинскиот 
закон се наплатува надомест во износ од 100 динари. 

11. Со денот на влегувањето висила на оваа од^ 
лука престанува да важи Одлуката за постапката 
за издавање и користење на уверенија за распоре-* 
Дување стоки според Царинската тарифа и за на-
доместоците за издавање на тие уверенија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 42/73 и 3/74), 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 630 
22 јули 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потппетсел^тел, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 

150 динари 
250 динари 

200 динари 
150 динари 
250 динари 

350 динари 
ЗОО динари 

200 динари 

250 динари 
250 , динари; 

549. 

Врз основа на член 252 став 6 член 283 став 5 
и член 356 став 3 од Царинскиот закон („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот извршен совет 
донесува « 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 
ШТО ЦАРИНАРНИЦАТА ЌЕ ЈА НАНЕСЕ ВО ЦА-

РИНСКАТА ПОСТАПКА 

1. Со оваа одлука се пропишува постапката за 
Надомест на штетата што царинарницата ќе ја на-

несе со прегледот на стоките (член 252 став 4 и 
член 283 став 3 на Царинскиот закон) и на штетата 
што ќе му ја нанесе на патник со прегледот на 
предметите, со личниот претрес или со некоја друга 
мерка на царинскиот надзор (член 356 став 1 на 
Царинскиот закон), ако странката за надомест на 
штетата непосредно се обрати до царинарницата. 

2. Барањето за надоместот, во смисла на точка 
1 од оваа одлука^ го поднесува странката на која и 
е нанесена штетата, и тоа до царинарницата што ја 
нанесла штетата. 

3. Барањето за надоместот на штетата треба да 
содржи податоци за тоа кога. на кое место, на кој 
начин и каква штета е нанесена, како и други по-
датоци со кои се докажува правото за надомест на 
штетата и нејзината височина. 1 

4. Царинарницата на која и поднесено барање-
то за надомест на штетата спроведува доказна пос-
тапка и предметот со своето мислење го доставува 
ДО Сојузната управа за царини. 

5. По барањето за надомест на шетата одлучу-
ва Сојузната управа за царини. 

6. Постапката за надомест на" штетата е итна и 
мора да се заврши во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето на барањето за надомест на штетата. 

7. Надоместот на штетата се исплатува на товар 
на буџетот на федерацијата. 

8. Ако оштетениот во текот на постапката што 
се води според одредбите на оваа одлука поведе 
постапка да надомест на штетата кај редовниот суд, 
постапката според оваа одлука се запира. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за постапката 
за надоместот на штета што царинарницата ќе ја 
нанесе во царинската постапка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/73). 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 629 
22 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р 

550. 

Врз основа на член 54 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СЕЗОНСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. За увозот на следните земјоделски производи, 
покрај царината пресметана според Царинската та-
рифа. ќе се наплатува сезонската царина по стапка 
од 20%. и тоа: 

Тарифен 
број на 
Царинс-
ката -та-

рифа 

Наименување Период во кој се на-
платува сезонска 

царина 

1 

06.03/1 Цвеќе, свежо 
07.01/Зв Кромид и лук 

Ех. 
Кромид 

15 мај до 1 октомври 

31 мај до 1 септември 
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07.01/Зд Друго 
Ех. 
— Пиперки, свежи 30 септември до 1 

јуни 
— Краставици, све-

жи 15 јуни до 15 јануари 
— Зелка и кељ, све-

жи 31 декември до 1 ок-
томври 

— Ердоква, рен, це-
лер, морков и све-
жа салата 1 мај до 1 ноември 

08.06/1 Јаболка 
Ех. 
— Јаболка, свежи 1 јули до 1 септем-

ври 
— Јаболка за индус-

триска преработ-
ка 1 јули до 1 септем-

ври 
08.06/2 Круши и души 

Ех. 
— Круши, свежи 1 јули до 1 септем-

ври 
08.07/1 Сливи, свежи 10 декември до 1 сеп-

тември 
08.07/2 Дреши, и вишни 

Ех. 
Цреши, свежи 30 јуни до 25 мај 

08.07/4 Кај син, свежи 31 јули до 15 јуни 
08.07/5 Праски,, свежи , 20 септември до 1 јули 
08.09 Друго овошје, свежо 

Ех. 
Лу беници 1 септември до 1 ју-

ни 
2. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 

1976 година. 
Е. п. бр. 628 

22 зули 1976 година 
Белград 

Сојузен извршен совсФ ^ -
Потпретседател; Ј. 

д-р Берислав Шефер, & 

имале на денот на увозот и вредноста на денот на 
нивното враќање во странство. 

Вредноста на стоките на денот на нивното вра-
ќање во странство царинарницата ќе ја утврди 
сообразно на член 43 на Царинскиот закон, сметај-
ќи на име на истрошеност 20% од царинската осно-
вица, за секоја година на користење. 

3. Барање за враќање на царината и на другите 
увозни давачки може да ќ се поднесе на царинар-
ницата преку која е извршен увозот на стоките, во 
рок од шест месеци Од денот на извршеното враќа-
ње на стоките во странство.^ 

Кон барањето за враќање на царината и на 
другите увозни давачки се поднесува извозната ца-
ринска декларација и решението, врз основа на кои 
стоките се вратени во странство. 

4. Врз основа .на поднесеното барање,-царинар-
ницата донесува решение за враќање на царината 
и на другите увозни давачки. 

5. Царинарницата не може да одобри враќање 
на царината и на другите увозни давачки ако сто-
ките се вратени во странство по истекот на рокот од 
пет години од денот на увозот. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите за 
враќање на царината и на другите увозни давачки 
за стоките вратени во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/73). 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 633 
22 јули 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 

551. 

Врз основа на член 279 став 5 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет Донесупа 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 
НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ 

ВРАТЕНИ ВО СТРАНСТВО 

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите за 
враќање на царината и на другите увозни давачки 
за машини, апарати, уреди, инструменти, превозни 
средства и слични стоки што се вратени во стран-
ство според член 279 став 1 точка 4 на Царинскиот 
закон. 

2. Ако стоките од точка 1 на оваа одлука се 
вратени во странство, царинарницата, по барање 
на подносителот на декларацијата, ќе го врати из-
носот што претставува разлика помеѓу износот на 
платената царина и другите увозни давачки и из-
носот на царината и другите увозни давачки прес-
метани на разликата на вредноста што стоките ја 

552. 

Врз основа на член 268 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОДИГАЊЕ СТОКИ ПОД ЦА-
РИНСКИ НАДЗОР ПРЕД УПЛАТАТА НА ЦАРИ-

НАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

1. Царинскиот обврзник може да подигне стоки 
под царински надзор по извршениот преглед на сто-
ките (член 259 на Царинскиот закон), ако до цари-
нарницата поднесе генерална гаранција од делов-
ната банка со важност што не може да биде по-, 
кратка од една календарска година. 

Како генерална гаранција, во смисла на оваа 
точка, се смета гаранција од банката, бланко мени-
ца авалирана од деловната банка, или друга испра-
ва со која банката, го гарантира плаќањето на ца-
рината и на другите увозни давачки во гарантниот 
рок. ' 

Со генералната гаранција се обезбедува напла-" 
та на царината и на другите увозни давачки од 
деловната банка — давач на гаранцијата, ако ца-
ринскиот обврзник, за стоките за кои настанала 
обврската за плаќање на царина, за време на ва-
жењето на гаранцијата не ја намири оваа обврска 
во пропишаниот рок. 

2. Сојузната управа за царини, врз основа на 
евиденцијата што ја води, составува листа на ца-
ринските обврзници што не ја намириле царината 
и другите увозни давачки. 

Царинскиот обврзник што е во обврска да ја 
плати царината и другите увозни давачки за стоките 
што порано ги увезол, не може да подигне стоки под 
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царински надзор во смисла на точка 1 од оваа од-
лука. 

3. По завршената механографска обработка на 
податоците и пресметувањето на царината и на 
другите увозни .давачки во електронско-сметковниот 
центар, С о ј у з н а т а управа за царини пополнува вир-
мански н а л о г (општ налог за пренос) и го доставува 
до царинскиот обврзник заради потпишување и 
плаќање преку надлежната служба на општестве-
ното к н и г о в о д с т в о . 

4. Пресметаната царина и другите увозни давачки 
царинскиот обврзник мора да ги уплати на сметка-
та на Сојузната управа за царини во рок од осум 
дена од дезтот на приемот на пресметката на цари-
ната и на другите увозни давачки. 

Д е н о т н а приемот на вирманскиот налог озна-
чен на доставницата, се смета како ден на приемот 
на пресметаната царина и на другите увозни дава-
чки. 

f Како ден на уплата, во смисла на став 1 на оваа 
точка, се смета денот кога уплатата е извршена на 
сметката на Сојузната управа за царини. 

5. Ако надлежната служба на општественото 
книговодство утврди дека на сметката на царински-
от обврзник нема средства за плаќање на пресмета-
ната царина и на другите увозни давачки, односно 
ако царинскиот обврзник навремено не го достави 
до надлежната служба на општественото книговод-
ство потпишаниот вирмански налог од точка 3 на 
оваа одлука, Сојузната управа за царини пополну-
ва вирмански налог и го доставува до деловната 
банка — гарант заради потпишување и плаќање 
преку надлежната служба на општественото книго-
водство. 

6. О в а а одлука влегува во сила на 1 јануари 
1977 година. 

Е. п. бр. 635 
22 јули 3 976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с р. 

553. 

Врз основа на член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 
1 т о ч к а 7 с т а в 2, член 30 став 6 и член 46 став 4 од 
Ц а р и н с к и о т закон („Службен лист на С Ф Р Ј " , 10/76), 
С о ј у з н и о т и з в р ш е н совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУDАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ВРЕД-
НОСТИТА 1ЛА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ 

ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 

1. Со о в а а о д л у к а се утврдуваат вредностите на 
кои при уредот на стоки се применуваат ослобо-
дувања од п л а ќ а њ е на царина и на другите царин-
ски повластици ( ч л е н 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 
1 точка 7 став 1 а л и н е ј а прва и втора, член 30 ст. 1 
и 2 и член 46 с т а в 1 на Царинскиот закон) и се ут-
врдуваат предметите на стопанскиот инвентар на 
кои при у в о з о т се применуваат царинските повлас-
тици од член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон. 

2. Ослободени се од плаќање на царина врз ос-
нова на член 28 точка 2 на Царинскиот закон корис-
ниците на повластица — на предметите чија поеди-
нечна вредност не го преминува износот од 350 ди-
нари; а вкупната вредност — износот од 800 ди-
нари. 

3. Ослободени се од плаќање на царина врз ос-
нова на член 28 точка 3 став 1 на Царинскиот за-
кон корисниците на повластица — на употребените 

предмети на мебел до вкупната вредност од 10.000 
динари, а на другите употребувани предмети на 
своето домаќинство, освен на патничките моторни 
возила, до вкупната вредност од 15.000 динари. 

4. Ослободени се од плаќање на царина врз ос-
нова на член 28 точка 3 став 2 на Царинскиот за-
клон корисниците на повластица — на употребува-
ните предмети на своето домаќинство, освен на пат-
ничките моторни возила, до вкупната вредност од 
50.000 динари. 

5. Ослободени се од плаќање на царина врз ос-
нова на член 28 точка 3 став 3 на Царинскиот за-
кон корисниците на повластица — на предметите чија 
вкупна вредност не го преминува износот од 2.000 
динари. 

6. Ослободени се0 од плаќање на царина врз ос-
нова ла член 28 точка 5 на Царинскиот закон кори-
сниците на повластица — на лекови до вкупната 
вредност од 200 динари, а на другите .предмети —• 
до вкупната вредност од 100 динари. Предметите 
чија поединечна вредност ги преминува овие изно-
си не се опфатени со оваа повластица. 

7. Ослободени се од плаќање царина врз основа 
на член 29 став 1 точка 7 алинеја 1 на Царинскиот 
закон корисниците на повластица — на предметите 
до вкупната вредност од 500 динари. Предметите 
чија поединечна вредност го преминува износот од 
500 динари не се опфатени со оваа повластица. 

8. Ослободени се од плаќање на царина врз ос-
нова на член 29 став 1 точка 7 алинеја 2 на Царин-
скиот закон корисниците на повластица — на пред-
метите до вкупната вредност од 1.500 динари. Пред-
метите чија поединечна вредност го преминува из-
носот од 1.500 динари не се опфатени со оваа пов-
ластица. 

9. Ослободени се од плаќање царина врз основа 
на член 30 став 1 на Царинскиот закон корисници-
те на повластица — на предметите на стопанскиот 
инвентар, освен на моторните возила, ако царинска-
та основица изнесува до 25.000 динари, а ако царин-
ската основица изнесува над 25.000 до 100.000 дина-
ри, на делот на вредноста над 25.000 динари се пла-
ќа царина по стапка од 10%. 

10. Ослободени се од плаќање царина врз основа 
на член 30 став 2 на Царинскиот закон корисниците 
на повластица — на предметите на стопанскиот ин-
вентар, освен на моторните возила, ако царинската 
основица изнесува до 50.000 динари,' а ако царинската 
основица изнесува над 50.000 до 100.000 динари, на 
делот на вредноста над 50.000 динари се плаќа ца-
рина по стапка од 10%. 

И. Единствената царинската стапка од член 46 
став 1 на Царинскиот закон се применува на сто-
ките чија вкупна вредност не го преминува изно-
сот од 5.000 динари. 

12. Повластицата од член 30 на Царинскиот закон 
може да се користи за предметите на стопанскиот 
инвентар што се користат за вршење услужно-за-
наетчиски и земјоделски дејности опфатени во гла-
вите 82 до 87 на Царинската тарифа, освен за след-
ните предмети: 

Тарифен 
Н а и м е н у в а њ е 

број 
1 2 

82.02 П и л и (немеханички) и л и с т о в и за рачни 
или машински пили (вклучувајќи и лис-
тови за пили без запци): 
1) Пили за дрво: 

а) рачни 
б) други 

2) Листови за машински пгтли за метали 
3) Друго: 

а) рачни пили 
јб) други 
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1 2 

82.03 Рачни алати: клешти од сите видови 
(вклучувајќи и клешти за сечење), клеш-
ти-штипалки, пинцети, лимарски ножици, 
клешти за скусување клинови и сл.; про-
бој ци — зумби; сечачи за цевки; одвртки 
и клучеви (освен клучеви — чекани); тур-
пии и струга чи: 
1) Ножици за метали 
2) Клешти 

Ех. 
— Комбинирани, со и без изолација 
— Столарски 
— Телеграфски 
— Клешти за странично и рамно сече-

ње 
•— Шведски клешти 

3) Клучеви за шрафови 
Ех. 
— Видзушкасти, двострани, отворени 
— Окасти затворени, рамни и свиткани 
— Насадни 
— Им бус 
— Цевчести 
— Сите видови дотерувачки клучеви 

4) Друго 
Ех. — Турпии 
— Пробој ци рачни 

82.04 Рачни алати, вклучувајќи и дијаманти за 
сечење стакло (елмајзи), што не спаѓаат 
во некој друг тарифен број од оваа глава; 
ламби за лемење, наковална стегачки на-
прави (менгелиЊа) освен приборот и дело-
вите за машини-алатки, полски ковачници, 
точила со постамент (задвижувани со рака 
или со педал): 
1) Чекани 

Ех. 
Чекани браварски 

2) Наковални 
3) Сврдли и бургии 
5) Ламби за лемење 
6) Друго 

Ех. 
— Шрафстоци и стегачки направи 
— Рендиња за обработка на дрво 
— Рачен алат и прибор во дрвната ин-

дустрија и шумарството 
— Извивачи 

82.05 Изменлив алат за рачни алатки, за маши-
ни-алатки или за рачни алатки механички 
задвижувани (на пример, за издлабување, 
штанцување, нарежување ^авои, дупчење, 
навиткување, фрезуЕање, пробивање, ре-
жење, стругање, зашрафување итн.), вклу-
чувајќи ги и матриците за извлекување 
жица,'матриците за истекување метали и 
бургиите за дупчење карпи: 
1) Од прост- метал: 

а) бургии и други алати за дупчење 
б) наво ј ни бургии, развртувачи, навоен 

алат за завртување, вклучувајќи и 
носачи РЈ а нарезници, чешли за навој 
и друг на воен алат за дупки, за раз-
вртување дупки и за изрежување на-
вои 

в) гледала, игли за провлекување про-
фили (мандрини), модул ни одводни 
гл одала и друг алат за глодање, про-
влекување и изработка на запчани-
ци 
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г) стругapefcn и слични алати, вклучу-
вајќи и обрусени и термички обрабо-
тени прачки 

д) алати за извлекување (прачки, цевки 
и др.), подразбирајќи ги и алатите 
(матрици — патрици) за изискува-
ње метали на ладно 

ѓ) алати за дупчење и сондалѕа: 
1) рударски 
2) други 

е) други алати за машини и рачни алат-
ки 

2) Од метални карбиди: 
а) за дупчење и сондажа: 

1) рударски 
2) други 

б) други алати за машини и рачни алат-
ки 

3) Од дијамант, аглопериран или не: 
а) за дупчење и* сондажа: 

1) рударски 
2) други 

б) други алати за машини и рачни алат-
ки 

4) Од други материјали 
82.07 Врвови и плочи на алати, стапчиња и слич-

но за врвови на алати, немонтиран^ од 
синтеризирани метални карбиди (тунгстен, 
молибден или ванадиум) 

84.10 Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и тур-
бо-пумпи) за течности, снабдени или не со 
направи за мерење; елеватори за течности, 
со ведра, синџири, пропелери, ленти и 
слично: 
1) Пумпи со наизменично прскање 
3) Центрифугални пумпи 
4) Млазни пумпи 
5) Клипни пумпи 
6) Елеватори за течност 
7) -Друго 

84.15 Машини и апарати за производство на 
студ (електрични или други) — ла дил ници: 
1б) Друго 

84.21 Механички апарати (рачни или не) за ис-
фрлање, дисперзија или распрскув^.ње 
течности или прав; апарати за гаснење по-
жар (наполнети или не); аерографски пиш-
толи и слични апарати; машини и апара-
ти за исфрлање пара или песок и слични 
машини за исфрлање со млаз: 
4) Амортизери и слични прскалки: 

а) рачни 
б) до 400 1, самоодни 
в) до 400 1, носени и влечени 
г) над 400 1, до 800 1, самоодни 
д) над 400 1, до 800 1, влечени и носени 
ѓ) над 800 1: 

1) самоодни 
2) други 

84.23 Машини стабилни или подвижни за иско-
пување, нивелирање, набивање,, длабење, 
дупчење и вадење земја, минерали или ру-
ди (на пример: механички лопати, режачи 
на јаглен, екскаватори, скрепери, нивели-
ри и булдожери); за побивање типови; 
снежни плугови без сопствен погон (вклу-
чувајќи и приклучоци за снежни плугови): 
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1) Плугови за чистење снег, гртачи на 
снег и други чистачи на снег, освен 
самоодни 

2) Машини за пренесување, како скрепери 
и слично: 
а) самоодни 
б) влечени 

Ех. 
— Влечени до 5 т 3 

— Стабилни 
84.23/3 Екскаватори, механички лопати и слични 

самоодни уреди 
Ех. 
— Натоварувачи на гасеници, со меха-

ничка трансмисија, со сила на моторот 
над 40 КЅ 

— Натоварувачи на гасеници, со хидро-
статички погон, со сила на моторот над 
70 КЅ 

— Натоварувачи на тркала, со сила на мо-
торот над 75 КЅ 

84.23/4 Булдожери, багери, англдозери и слични 
машини 
Ех. 
— Багери на гасеници, со механички пре-

нос, со зафатнина на лажицата од 
0,2 т 3 нагоре 

— Багери на гасеници, со хидростатички 
погон, со сила на моторот од 25 КЅ нагоре 

— Багери на тркала, со хидростатички по-
гон над 25 КЅ 

— Автобагери со механички погон, со за-
фатнина на лажицата над 0,4 т 8 

— Булдожери на гасеници, со сила на мо-
торот над 40 КЅ 

— Автобагери со хидростатичка трансми-' 
сија, со сила на моторот над 80 КЅ 

— Булдожери на тркала, со сила на мото-
рот над 75 КЅ 

84.23/5 Машини за набивање почва, освен друм-
ски вал јаци 

$4.23/7 Машини за длабински дупчења 
Ех. 

Ротациони машини за длабински дупче-
ња, на тркала, со пречник на дупчење-
то до 60 mm и со длабочина на дупчењето 
до ЗОО m 

— Ротациони машини за длабински дупче-
ња на илаз до 1000 m 

— Ротациони машини за длабински дуп-
чења на плаз — за јами, со пречник до 
43 mm и со длабочина на дупчењето до 
40 m 

— Дупчачки чекани — длабински, на возду-
шен погон, со пречник до 70 mm 

84.23/11 Гредери 
Ех. 
Ѓредери самоодни, со механички и хидрб-
механички пренос, со сила на моторот над 
60 КЅ 

84.24 Земјоделски и градинарски машини за 
приготвување и култивирање на земја (на 
пример: плугови, брани, култиватори, сеа-
лки и расфрлачи на ѓубре); вал јаци за ли-
вади и за спортски терени: 
1) Плугови: 

а) запрежни 
б) самоодни 
г) други 

2) Култиватори: 
а) запрежни 
в) други 

3) Брани: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

4) Вал јаци: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

5) Чини јарки: 
а) запрежни 
б) тракторе™ 
в) други 

6) Сеалки: 
а) запрежни 
в) други 

7) Расфрлани на ѓубриња: 
а) запрежни 
в) други 

8) Орудија за прашење (копачки): 
а) запрежни 
в) други 

10) Друго 
84.25 Машини, апарати и справи за берба и вр-

шидба на земјоделски производи; преси за 
слама и храна за добиток; косачки за тре-
ва, ветерници и слични машини за чисте-
ње семе, зрна и мешунест зеленчук; за сор-
тирање јајца и други машини за сортира-
ње земјоделски производи (освен машини 
за мелничката индустрија од тар. број 
84.29): 

• 1) Комбајни за жито: 
а) самоодни 

2) Комбајни за пченка: 
а) самоодни 
б) влечени 

5) Косачки: 
а) запрежни 
б) тракторе™ 

7) Ронилки: 
а) рачни 
б) моторни 

8) Гребла и превртувачи за сено: 
а) запрежни 
б) други 

84.27 Гмечалки — преси, ступи и други машини 
за производство на вино, на јаболкница, 
на овошни сокови и слично: 
1) Механички гмечалки и преси за произ-

водство на виновна ракија и на сокови 
84.28 Машини за земјоделството, градинарско-

то, живинарството и пчеларството; уреди 
за 'ртење, снабдени со механичка или тер-
мичка опрема; инкубатори и полози за жи-
винарството 
3) Друго ' 

84.29 . Машини за мелничката индустрија и дру-
ги машини (освен машини за земјоделски-
те стопанства) за преработка на жита и на 

N сув мешунест зеленчук: 
1) Мелници чеканарки ) 

- 2) Други мелници 
3) Уреди за просевање и пречистување! 
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84.36 Машини за предење од маси (изискување) 
вештачки и синтетички текстилни влакна; 
машини за приготвување на природни или 
вештачки и синтетички текстилни влакна; 
машини за предење и кончење; машини 
за дублирање, мотање и премотување (вк-
лучувајќи и машини за намотување на ја-
ток) : 

Ј£) Влачарници (карди) и развлечници: 
а) за памук, коноп и лен 

6) Пред ил ници и претпредилници: 
а) за памук, коноп и лен 

84.37 Машини за ткаење, плетење, изработка 
на гајтани, тил, тантели, везови, позама н-
терија, плетеници или мрежи; машини за 
приготвување предиво за употреба на овие 
машини, рклучувајќи и сновалки, машини 
за шлихтување основа: 
1) Разбои за ткаење на волнени, памучни 

и свилени ткаенини, обични 
2) Разбои за ткаење на волнени, памучни 

и свилени ткаенини со жакард-машини, 
со бунт и со слични машини-автомати 

3) Разбои за тантели и позамантерија 
4) Разбои за ткаење на конопни и ленени 

ткаенини 
5) Други разбои 
7) Трикотажни машини: 

а) за рамно плетење 
Ех. 
— Рачни рамноплетачки машини, од 

сите финоста и широчини 
— Полуавтоматски рамноплетачки 

машини, од сите финости и широ-
чини 

— Автоматски рамноплетачки ма-
шини, од сите финости и широ-
чини. со еден систем 

84.38 Помошни машини за машините од тар. 
број 84.37 '(шафт-машини, жакард-машини, 
автоматски запирачи на движењето и ме-
ханизам за менување на правецот на дви-
жењето на совалката); * делови и прибор 
што исклучиво или главно служат за ма-
шините од овој тарифен број и за оние од 
тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и крила 
за вретена, гарнитури за влачарници и кар-
ли; изискувачки ниплови, совалки, ниш-
ки и дигачи за нишки и игли ити.): 
1) Помошни машини и апарати за маши-

ните од тар. број 84.37: 
а) шафт-машини 
б) жакард-машини 

Ех. 
— Едноодни и двоодни мацшни, за 

бесконечни хартиени карти 
— Едноодни и двоодни машини, за 

тврди картонски карти 
84.40 Машини за перење, чистење, сушење, бе-

лење, бојосување, апретирање, довршува-
ње и обложување на текстилно предиво, 
на ткаенини или на изработки од текстил-
ни материјали (вклучувајќи и машини за 
перење, пеглање и суво чистење); машини 
за свиткување, намотување, сечење на 
ткаенини; машини за обложување на ткае-
нини или на други подлоги при изработка-
та на линолеум и други нокривки за под; 
машини за печатење на текстил, кожа, 
поѕидници, на хартија за завиткување ма-
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шини за завиткување на линолеум и на 
други материјали и гравирани или ецувани 
плочи, плочки или валјаци за овие машини: 
1) Машини и апарати, освен оние од точ-

ка 2: 
г) машини за пеглање на конфекција и 

трикотажа 
Ех. 
— Преси за пеглање* 
— Маси за пеглање 
— Парни пегли 

84.41 Машини за шиење; мебел за вградување на 
машини за шиење, игли за машини за шие-
ње* 
1) Машини за шиење за домаќинството, 

обични, комплетни: 
а) со вграден електромотор 
б) други 

2) Глави за обични машини за шиење, за 
домаќинството: 
а) со вграден електромотор 
бј други 

3) Специјални машини за шиење, за дома-
ќинството — комплет™ 

4) Глави за машините од точка 3. 
' 84.45 Машини алатки за обработка на метали и 

метални карбиди. освен машините од тар. 
бр. 84.49 или 84.50 
1) Машини за обработка со деформација: 

б) преси: 
1) со механички погон 

Ех. 
— Фрикциони — до 250 t 
— Едностолбни — до 250 t 
— ДвоСтолбни — до 1000 t 
— Абкант-преси — до 160 t 

2) со хидрауличен погон 
Ех. 
— Едностолбни — до 250 t 
— За длабоко извлекување — до 

1000 t 
— За формирање дуропласт — до 

1000 t 
— За пакетирање — до 250 t 
— За брзгање пластични маси 

од 25 t до 3000 t 
— Абкант-преси — до 500 t <ј 

в) други машини: 1 

1) за свиткување, рамнење и отсеку« 
вање на лим 
Ех. 7 

— Комбинирани ножици за сечен 
ње на лим и плоскав челик —« 
160 X 28 mm 

— Гилотински ножици за лим —* 
до 13 cm X 3.050 mm 

4) За ладно обликување 
Ех. 
— Лимарски машини за тркалезно свит-

кување на лим за лим до IX 1.00(1 
mm 

— Машини за исекување на лим, СО 
дебелина до 5 mm 

6) Други машини 
Ех. 
— Машини за сечење и свиткување 

на бетонско железо до 0 35 mm 
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— Комбинирани ножици за сечење 
на профилен материјал и аго лио 
железо до 15X18 mm 

2) Машини за обработка со симнување на 
етру ганки: 
а) етру тови: 

2) вертикални (карусел) 
Ех. 
За обработка — до 0 16.000 mm 

3) револвер 
Ех. 
За пропуст на материјали до 0 
50 mm 

4) автоматски со едно вретено, копир-
ни и со програмско управување 
Ех. 
Од 0 12 до 0 42 mm 

5) Други 
Ех. 
Универзални и продукциони врво-
ви до 500 mm со растојание поме-
ѓу врвовите до 4.000 mm 

б) дупчалка 
1) вертикални (за на маса и столбни) 

Ех. 
— Со ефект на дупчењето до 0 

63 mm 
2) хоризонтални до 160 mm на преч-

никот на вратилото 
3) радиј алии 

Ех. 
Со ефект на дупчењето до 56 mm, 
крак 1.600 mm 

в) брусилки: 
1) за кружна обработка, надвореш-

на и внатрешна 
Ех. 
До 0 350X2.000 mm 

2) за рамно брусење 
Ех. 
До 0 350X1.000 mm 

г) острилки: 
Ех. 
— Универзални за алати 
— Други, со две точила 

д) глодалки: 
1) вертикални, хоризонта лин и уни-

верзални 
Ех. 
— Универзални, со големина нп ма 

сата до 350 X 1.350 mm 
— Универзални и хоризонтални, со 

големина на масата до 350 X 
X 1.350 mm 

3) копирки, специјални и други 
Ех. 
Со големина на масата 254 X 1.100 
mm 

ѓ) рендиња 
1) краткоодни и долгоодтш 

Ех. 
краткоодни, шепинг-машини, со од 
од 650 mm 

е) пили: 
1) лиени и лентести 
Ех. 
Полуавтоматски и автоматски, за се-
чење до 0 520 mm 

2) циркуларни и специјални 
Ех. 
За сечење до 0 65 mm 

84.47 Машини алатки за обработка на дрво, плу-
та, коска, ебонит (тврд каучук), на тврди 
вештачки пластични материи или други твр-
ди материи за резбарија, освен машините 
од тар. број 84.49: 
1) Преси за пресување на пластични ма-

терии: 
а) обични 

Ех. 
За брзгање на пластични маси — од 
25 до 3.000 t 

б) со револвер-глави 
Ех. 
За брзгање на пластични маси од 15 
до 3.000 t 

6) Машини за глодање дрво 
Ех. 
— Глодалки за на маса 
— Глодалки за над маса 

7) Машини за брусење дрво . 
Ех. 
— Лентести брусилки 
— Цилиндрични брусилка со повеќе ци-

линдри 
— Цилиндрични брусилки, со рачно по-

местување 
8) Пили за дрво 

Ех. 
— Лентести пили трупна рки, со автомат-

ско поместување, вертикални до 
14.000 mm 

— Растружни лентести пили 
— Лентееѓи пили за на маса, стацио-
нарни 

10) Други машини за механичка преработка 
на дрво 
Ех. 
— Рамналки, со рачно поместување 
— Стругови за дрво 

— Комбинирани рамналки без здебелувач 
— Рамналки, комбинирани со една или 

повеќе машини 
84.56 Машини за сортирање, пресовање, сепара-

ција, перење, кршење, мелење и мешање 
земја, камен, руда и други минерални мате-
рии во цврста состојба (вклучувајќи и прав 
и маса-паста): машини за а гл олтеризациј а, 
леење и обликување на цврсти минерални 
горива, на керамичка маса, на иестврднати 
цементи, на гипс и ел. и на други минерал-
ни производи во прав или во форма на ма-
са; машини за изработка на леарски калапи 
од песок: 
2) Уреди и опрема за приготвување и вгра-

дување бетон 
Ех. 
— Подвижни бетонирки со мешање на 

принципот слободно пагање, со рачно 
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или полуавтоматско управување, со 
капацитет до 30 m3/h 

— Подвижни бетонирки со присилна ме-
шалка, со капацитет до 30 m3/h 

— Стабилни бетонирки со рачно или по-
луавтоматско управување, со капаци-
тет до 35 ms/h 

— Уреди за привлекување на агрегати-
-механичка лопата, со гранка во долж-
ни метри, до 14 m 

— Бетонски бази за стерилизација на 
почвата до 20 t 

5) Машини и уреди за производство на гра-
дежни материјали (дробилки, сита, пе-
ралница мешалки, сушилници, пречис-
тувач^ рачни мелници, мелници, дезин-
тегратори и пулверизатори) 
Ех. 
— Дробилки — челусни, со просто и сло-

жено движење на челуста, со отвор на 
устето до 1.300 mm X 1.000 mm 
Мелници цилиндрични, со кугли или 
прачки од разни димензии 

— Подвижни дробилнични постројки 
7) Друго ' 

Ех. 
Асфалтон бази до 20 t 

84.59 Машини и механички уреди што имаат по-
себни функции, ЈСОИ не спаѓаат во ниеден 
тарифен број на оваа глава: 
2) Друго: 

а) машини и справи за изработка и 
одржување на бетонски и асфалтни 
коловози 

к) друго 
Ех. 
Мешалки за лепило 

85.01 Електрични генератори, мотори, претвора-
чи-конвертори (ротациони или статички), 
трансформатори, исправувачи и исправува-
чки апарати, индуктори: 
1) Генератори, мотори и претворачи-кон-

вертори: 
а) генератори и мотори: 

2) други: 
аа) со тежина до 5 kg заклучно по 

парче 
Ех. 
— Електрични мали мотори до 

50 W 
— Електрични мотори-генера-

тори, со сила до 10 kWA 
— Електрични мотори генера-

тори, со сила над 10 до 
1.000 kWA 

2) Трансформатори: 
б) други: 

1) до 1 kg тежина заклучно по 
парче 
ЕхГ 
— Мали еднофазни до 1 kWA и 

трофазни до 1,5 kWA 
— За заварување и телефонија 

2) 

3) 

од 1 до 100 kg заклучно по парче 
Ех. 
— Мали еднофазни до 1 kWA и 

трофазни до 1,5 kWA 
— За заварување 
Исправувачи и исправувач^ апа-* 
рати 
Ех. 
— На живина пара 
— Контактни 
— Механички, други 
— За полнење акумулатори 
— Исправувачки елементи ^елен-

ски, силициумски и други) 
— Исправувач™, други 

85.12/6 Електрични пегли за-пеглање: 
а) за потребите на домаќинството 
б) други 

87.01 Трактори (освен оние од тар. број 87.07), со 
уреди за дигање и спуштање на товари, 
со чекреци и ел. или не: 
1) Трактори освен оние од точка 2: 

в) други трактори — гасеничари 
г) друго 

2) Трактори за влечење на полуприколки 
87.14 Други возила (вклучувајќи и приколки), без 

механички погон и нивни делови: 
1) Приколки отворени за растурен товар 

и за концентрирани товари, обични 
2) Приколки со контенери за цемент, за 

вино, како и ладилници ити. 
3) Приколки со кипер-уреди и со уреди за 

автоматски натовар и истовар 
4) Приколки за превоз на товар над 15 t 

со хидраулични или други уреди 
5) Други возила 
в) Делови 

13. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 619 
22 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 

554. 

Врз основа на член 39 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАН-
СКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 

НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

1. За определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите увозни давачки из-
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носите искажани во странски средства за плаќање 
се пресметуваат според следните курсеви: 

Динари 
1 САД долар (USA $) = 18,00 

100 австриска шилинзи (Asch) = 97,70 
ЗОО белгиски франци (Bfr) = 45,80 
100 дански круни (Dkr) = 292,19 

1 англиска фунта (Lstg) = 36,50 
100 француски франци (FF) = 401,30 
100 холандски флорини (Hfl) = 673,70 
100 италијански лири (Lit) e 2,50 

1 канадски долар (Сап. $) = 17,90 
100 западногермански марки (DM) в 695,00 
100 норвешки круни (Nkr) = 324,20 
100 швајцарски франци (Sfr) ^ в 691,50 
100 шведски круни (Skr) * 83 411,20 
100 фински марки (Fmk) 467,60 
100 Јапански јена (Yen) в 5,90 
100 шпански пезети (Pz) 30,10 

1 кувајтски динар (киv. dinar) = 60,80 
1 ирачки динар (Ir. dinar) — 60,80 
1 австралиски долар = 22,80 
1 пресметковен долар ( p r e s . $) = 18.00 
1 индиска пресметковна рупија = 2,363 
1 пакистанска пресметковна рупија — 1,737 
1 пресметковна фунта в 2,363 

2. Курсевите на другите валути во кои е изра-
зена вредноста .на увезените стоки се пресметуваат 
во динари според курсевите што ќе ги утврди сојуз-
ниот секретар за финансии, по прибавеното мисле-
ње од Народната банка на Југославија. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Решението за утврдуваше 
на курсевите на странските валути за определување 
на основицата за пресметување на царината и на 
другите давачки, за пресметување на даночните 
олеснеше ја при извозот и за девизните квоти што 
се искажуваат во динари („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 9/76), во делот што се однесува на утврдувањето 
на курсевите на странските валути за определување 
на основицата за пресметување на царината и ма 
дрзтате увозни давачки. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 636 
22 јули 1976 година 

Б е л г р а д 

С о ј у з е н к з Е р т а с п с о в е т 

П о т п р е т с е д а т е л , 
д-р Берислав Шефе?, е. р. 

555. 

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИТЕ 
Ц А Р И Н С К И СТАПКИ З А У В О З Н А ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ О Д З Е М Ј И Т Е В О Р А З В О Ј 

1. На до луна водените производи ако се увезуваат 
од Бразил, Грција, Индија, Мексико, Пакистан, Перу, 
Тунис, Турпија, Уругвај и Шпанија и ако се со по-
текло од тие земји, се применува стапката од Ца-
р и н с к а т а т а р и ф а н а м а л е н а з а следниот процент 
(преференцијална царинска стапка): 

03.02 Риби, сушени, солени или во саламура; 
риби чадени, печени или непечени, 
пред или во текот на чадењето: 
2) Морски риби: 

а) сардели 
б) тунини - ' 
в) бакалар 
г) харинга 
д ) ДРУГО 

05. ЈЗ Сунѓери, природни 

50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

07.03 Зеленчук привремено конзервиран во 
саламура, во сулфурирана вода или 
во, други раствори за конзервирање, 
но кое не е специјално приготвено за 
непосредна потрошувачка: 
1) Маслинки 

Ех. 
Маслинки во саламура 

08.01 Урми, банани, кокосов орев, бразил-
ски орев, акажу-орев, ананас, авока, 
манго, гуава и маигуста, свежи или 
суви, излупени или не: 
4) Друго сушено овошје: 

а) урми 
08.02 Агруми, свежи или суви: 

1) Портокали, мандарини и клемен-
тина свежи 

2) Друго: 
. а) лимени, свежи 

б) грејпфрут, свеж 
в) други агруми, свежи 

08.03 Смокви, свежи или суви: 
2) Смоќви суви 

08.04 Грозје, свежо или суво: 
2) Грозје суво 1 ^ 

08.05 Овошје во лушпа, освен овошјето од 
тар. број 08.01, свежо или суво, излу-
пено или не: 
1) Бадеми 

Ех. 
Бадеми суви излупени 

3) Л е ш н и ц и 

16.05 Черупкари и мекотелци, приготвени 
или конзервирани: 
1) Черупкари 

Ех. 
Морски ракови ( c r a b s ) и ракчиња 
( s c h r i m p s ) 

.2) М ек оте л ци 
Ех. 
Абалони 

20.01 З е л е н ч у к и овошје приговорени или 
к о н з е р в и р а н и в о о ц е т и л и со оцетна, 
к и с е л и н а , со и л и б е з ш е ќ е р , п а и со 
д о д а т о к н а с о л , м п р у д ч и и л и синап: 
1) Во херметички затворени садови до 

10 kg нето: 
Ех. 
Маслинки 

2) Друго 
Ех. 
Маслинки 

40% 

50% 

50% 

50% 
50% 
50% 

40% 

40% 

40% 
40% 

50% 

50% 

50% 

50% 
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20.02 Зеленчук приготвен или конзервиран 
на друг начин, освен со оцет или со 
оцетна киселина: 
1) Маслинки за јадење ) i 50% 
5) Друго 

Ех. 
Капар , ; • 1 - 50о/0 

20.07 Сокови од овошје (вклучувајќи ја и 
ширата од грозје) и сокови од зелен-
чук, со или без додаток на шеќер, но 
непревриени и кои не содржат алко-
хол: 
1) Лимонов сок 50% 
2) Портокалов сок 1 50% 
3) Сок од друго јужно овошје 50% 

21.02 Екстракти, есенции или концентрати ' 
од кафе, од чај или од мате-чај, про-
изводи врз база на овие екстракти, 
есенции или концентрати: 
1) Екстракти или есенции од кафе; 

производи врз база на овии ек-
стракти или есенции 
Ех. 
Екстракти или есенции од кафе 20% 

22.09 Шпиритуси (освен оние од тар. број 
22.08); ликери и други алкохолни пи-
јалаци; сложени алкохолни прера-
ботки (тн. концентрирани екстракти) 
за производство на пијалаци: 
7) Рум 

Ех. 
Рум од шеќерна трска ' 50% 

25.01 Камена сол, варена сол, морска сол, 
сол за -јадење; чист натриум хлорид, 
вода од солани, морска вода: 
3) Морска сол 50% 

26.01 Метални руди и концентрати и пр-
жени железни пирити: 
1) Железни руди и концентрат (ос-

вен непржени железни пирити): 
б) друга железна руда 

Ех. 
Железна руда што содржи 42% 
Fe или помалку 50% 

7) Руди и концентрати на цинк:-
а) руди 100% 
б) концентрати ' 1 1 100% 

29.39 Хормони, природни или добиени со 
синтеза; нивни деривати што главно се 
користат како хормони; други стеро-
иди што главно се користат како хор-
мони : 
1) Адреналин ' i i I 50% 
2) Инсулин ' ; | I 50% 
3) АСТН (адренокортикотропико хор-

мон) „ 50% 
4) Хормони на ендокрините жлезди 

и слично: 
а) гонадотроп хормони 1 i 50% 
б) други ! 1 50% 

5) Кортико сиренални хормони (од 
надбубрежните жлезди): 
а) кортизон, хидрокортизон и нив-

ни ацетати; дехидрокортизон, 
1,2 — дехидрокортизон 50% . 

б) други: 
1) дезоксикортикостерон 
2) други видови 

6) Други хормони: 
а) прогестерон, фоликЈлин 
б) тестостерон 
в) други хормони 

31.03 Фосфорни ѓубриња, минерални или 
хемиски: 
2) Други: 

а) суперфосфати 
32.01 Екстракти за штавење, од растително 

^ потекло: 
6) Други 

Ех. 
Екстракти од црна акација 

33.01 Етерични масла (со или без терпен) 
течни или цврсти: смоли — резино-
идни: 
1) Растителни етерични масла 

Ех. 
Етерични масла од ружино дрво, 
еукалиптус, пеперминт, мексички 
лимон и есенција од рузмарин 

41.01 Сурови кожи (свежи, солени, сушени, 
титлувани или лужени), цепани или 
не, вклучувајќи и овчи кожи со 
волна• 
1) говедски и коњски кожи, освен те-

лешките кожи 
Ех, 
Говедски кожи, освен телешките 
кожи 

47.01 Хартиена маса добиена механички или 
со хемиски средства од кој и да е 
влакнаест растителен материјал: 
2) Каша, освен од дрво 

Ех. 
Еспарто-целулоза 

3) Целулоза висококвалитетна, белена 
4) Каустична целулоза и сулфатна 

целулоза, сурова 
5) Каустична целулоза и сулфатна 

целулоза, белена, освен онаа од 
точка 3) 

53.05 Волна од овци или јагниња и друга 
животињска длака (фина или груба), 
влачена или чешлана: 
1) Волна и длака влачена или чеиљ-

лана, освен чешланата од точка 2) 
Ех. 
Волна крстосана, влачена или чеш-
лана до 30 микрони 

2) Волна чешлана во облик на ленти 
намотана во клопчиња (намотки) 

58.02 Други теписи, прекривки, простирки, 
бришани и ел. и простирки „келим", 
„шумак" и „карамани" и ел. (кон-
фекционирани или не): 
1) Рачно ткаени: 

в) друго 
Ех. 
Теписи од јута 

ацетат 50% 
50% 

50% 
50% 
50% 

25% 

50% 

50% 

100% 

40% 
40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

50% 
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73.10 Лостови и прачки од железо и од 
челик (вклучувајќи и Балана жица) 
топло валани, ковани, влечени, ладно 
обликувани или ладно довршени 
(вклучувајќи и прецизно изработени); 
шуплив челик за рударски дупчења: 
1) Балана жица 

73.13 Лимови (листови) и плочи од железо 
или челик, топло или ладно валани: 
2) Дебелина од 3 mm до заклучно 4,75 

mm, освен уочите и лимовите об-
ложени со калај 

3) Дебелина под 3 mm неплакирани 
или необложени 

5) Дебелина под 3 mm, обложени или 
шокирани, освен плочите и лимо-
вите обложени со калај 

73.36 Печки (вклучувајќи ги и печките со 
помошни казани, за централно грее-
ње), огништа, печки за варење, скари, 
пламеници и други грејани на прос-
тории, разводници на пламен, грејани 
на садови со пламеници, казани за 
греење со огниште и слична опрема 
која се употребува во домаќинството, 
неелектрична и нивни делови, од же-
лезо или од челик: 
1) Печки: 

б) на течни горива 
Ех. 
За греење 

в) на гасовити горива (гас) 
Ех. 
За греење 

74.03 Лостови, прачки и профили од бакар, 
жица од бакар: 
1) Прачки: 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

2) Профили: 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

3) Жица: 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

74.04 Плочи, лимови (листови) и ленти, од 
бакар: 
1) Лимови: 

а) нелегирани 
б) легирани 

74.07 Цевки и цевоводи и полупроизводи 
за нив (blanks), од бакар; шупливи 
прачки од бакар: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран бакар 1 
б) од легиран бакар 

74.10 Впредена жица, кабли, јажиња, ор-
томи, плетени ленти и слично од ба-
карна жица, но исклучувајќи ја изо-
лираната електрична жица и каблите: 
1) Јажиња: 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

50°/о 

26,6% 

26,6% 

17,9% 

50% 

50% 

50% 
50% 

50% 
50% 

50% 
50% 

50% 
50% 

50% 
50% 

28,5% 
28,5% 

76.15 Предмети што обично се употребуваат 
во домаќинството, санитарни стоки за 
внатрешна употреба и делови на вак-
ви предмети и стоки, од алуминиум: 
1) Садови: 

а) до 10 литри зафатнина I 1 
Ех. 
Кујнски садови 1 50% 

б) над 10 литри зафатнина ! 
Ех. 
Кујнски садови 50% 

2) Други кујнски и трпезни потреби, 
освен прибор за јадење 50% 

78.01 Олово сурово (среброносно или не); 
отпадоци и остатоци (одломки, отсе-
чоци и ел.) од олово: 
2) Олово сурово: 

а) рафинирано: 
1) меко | I 
2) тврдо ' ! 

82.09 Ножеви со сечива запчести или не 
(вклучувајќи и градинарски ножеви 
за поткастрување), освен ножевите 
што спаѓаат во тар. број 82.06: 
1) Ножиња (перорези) 
2) Трпезни и кујнски ножеви 
3) Ловечки и други спортски ножеви 
4) Калемарски ножеви 
5) Кожарски ножеви • ј 
6) Друго ; ' 

82.12 Ножици (вклучувајќи и шивачки но-
жици)«* сечила за нив: 
1) Ножици: 

а) ножици за маникир ' 
б) ножици за домаќинството 
в) ножици за употреба во занает-

чиството 
г) ножици за лозје 
Д) друго i 

2) Сечила 
82.14 Лажици, виљушки, прибор за јадење 

риба, ножеви за путер, лажици за 
Типување и сличен кујнски и трпе-
зен прибор: 
1) Позлатени 1 i i 
2) Посребрени 
3) Од не'рѓосувачќи, челик 
4) Друго 

84.15 Машини и апарати за производство 
на студ (електрични или други) 
Ла дилници: 
3) Ладижшци — фрижидери за дома-

ќинството, електрични: 1 

а) апсорпциони ' i 17% 
б) компресиони* 17% 

84.52 Машини за сметање; сметководствени 
машини за пишување, регистар-каси, 
машини за франк^рање пошта, ма-
шини за издавање билети и слични 
машини што имаат уреди за сметање: 
5) Регистар-каси 41% 

84.57 Машини за изработка и обработка на 
стакло (освен машини за обработка на 
стакло на ладно); машини за склопу-

100% 
100% 

45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 

! \ 

33,3 % 
33,3% 

33,3% 
33,3% 
33,3% 
33,3% 

33,3% 
33,3% 
33,3% 
33,3% 
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вање на електрични сијалици, елек-
тронски и слични ламби и цевки: 
1) Машини за производство на рамно 

стакло 
2) Машини за изработка на друго 

стакло: 
а) за изработка на шупливо стакло 

Ех. 
Автоматски машини за изработ-
ка на шишиња 

в) друго: 
Ех 
Машини за декорирање на стак-
ло во бои (за изработка на шари 
на стакло) 

85.03 Примарни ќелии и примарни батерии: 
1) Суви елементи за електрични џебни 

ламби 
2) Друго 

85.04 Електрични акумулатори: 
1) Оловни акумулатори (киселински): 

а) автомобилски 
90.17 Медицински, забарски, хируршки и 

ветеринарски инструменти и апарати 
(вклучувајќи и елекромедицински 
апарати и апарати за испитување на 
видот): 
1) Електромедицински апарати 

Ех. 
— Апарати за очи 
— Апарати за испитување на 

слухот 
— Апарати забарски 
— Апарати за гинекологија 
— Апарати за преглед на внатреш-

ни шуплини (на пр. грло, желуд-
ник, црева, бубрези, мочен меур 
итн.) 

— Апарати за преглед на уво, грло 
и нос 

— Апарати за испитување на бе-
лите дробови 

2) Друго: 
Ех. 
— Инструменти за очи 
— Игли и шприцеви од сите видови 
— Хируршки ножеви, скалпери и 

пили 
— Инструменти за ампутација 
— Медицински клешти и пинцета 

од сите специ јал кости 
— Инструменти за испитување на 

слухот 
— Инструменти за ортопедија и 

обдукција 
— Инструменти забарски 
— Инструменти за гинекологија, 

акушерство и породување 
— Инструменти за преглед на уво, 

грло и нос 
— Инструменти за градна хирур-

гија 
97 Об Справи, апарати, прибори и реквизити 

за гимнастика или атлетика или за 
спортови и игри под ведро небо (освен 
оние предмети што спаѓаат во тар. 
број 97.04): 

50% 

50% 

50% 

50% 
50% 

50% 

33,3% 

33,3% 
33,3% 
33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 
33,3% 

33,3% 
33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 
33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

2) Рекети и мрежи за тенис 33,3% 
5) Ролшуи — возалки 33,3% 
8) Спортски и гимнастички прибор од 

дрво и други спортски реквизити 33,3% 
98.11 Лулиња за пушење; глави, дршки и 

други делови за лулиња (вклучувајќи 
и грубо обработени парчиња од дрво 
или корења); чибуци за пури и ци-
гари, to нивни делбви 
Ех. 
Лулиња за пушење од морска пена 40% 

2. Ќе се смета дека стоките се со потекло од 
една од земјите од точка 1 на оваа одлука ако во 
таа земја во целост се произведени или ако вред-
носта на увезените стоки во таа земја со индустрис-
ката обработка е наголемена за 51% Потеклото на 
стоките се докажува со уверение за потеклото на 
стоките, што го издава овластениот орган на зем-
јата извозничка. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за одредување 
на преференцијални царински стапки за увоз на 
одредени производи од земјите во развој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/73, 49/73, 47/74, 60/74, 32/75 
и 27/76). 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
197С година. 

Е. п. бр. 626 
22 јзгли 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен еет?ет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

556. 

Врз основа на член 224 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/70), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ЛЕЖАРИНАТА ЗА СТОКИТЕ 
СМЕСТЕНИ ВО ЦАРИНСКИ МАГ АНИН ИЛИ ВО 

ЦАРИНСКО СТОВАРИШТЕ 

. За стоки што лежат во царински магацин или 
во царинско стовариште се плаќа лежарина за се-
кој бруто килограм стоки, и тоа: % 

1) за стоките што лежат во царински магацин — 
по 0 06 динари дневно; 

2) за стоките што лежат во царинско стовари-
ште — по 0,04 динари дневно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
лежарина за стоки што лежат во царински магацин 
или во царински склад („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 627 
22 јули 1976 година * 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 
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Брз основа на член 270 став 1 точка 1 и член 
277 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува , 

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

ПРИСИЛНА НАПЛАТА 

1. Царинарницата нема да донесе решение за 
дополнителна наплата на ^пресметаната, односно 
на помалку наплатената царина и на другите увозни 
давачки (член 270 став 1 точка 1 од Царинскиот за-
кон) за износите помали од 200 динари. 

2. Царината и други увозни давачки (член 275 
од Царинскиот закон) присилно нема да се наплати 
за износите помали од 200 динари. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. п. бр. 634 
22 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 

558, 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 

ЗА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Царинската основица За употребуваните мо-
торни возила од тар. број 87.02 на Царинската та-
рифа се утврдува според процентот на истрошенос-
та, со тоа што намалувањето на царинската осно-
вица не може да премине 50°/о од вредноста на но-
во возило од ист вид. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за одредување 
на видовите стоки за кои не се утврдува царинска 
основица според процентот на истрошеноста („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 42/73). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Е. л. бр. 631 
22 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с.р. 

Брз основа на член 29 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Се ослободуваат од плаќање на царина орга-
низациите на здружен труд во областа на здрав-
ството на производите — специфична опрема од до-' 
лунаведените тарифни броеви, односно ставови на 
Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број 

73.18/3а 

73.22/1а 

84.10/2 

84.11/2 

84.11/4 

84.15/1а 

84.17/IB 

Н а и м е н у в а њ е 

Рабни цевки 
Ex. 
Челични цевки за транспорт на кал, со 
прибор 
Цистерни, резервоари и сл., со внатреш-
на превлака или топлотна изолација 
Ех. 
Казани со двојни ѕидови, зафатнина 
3.000 1 со загревање и стерилизација на 
кал со помош на пара од низок притисок 

Ротациони пумпи 
Ех. 
Полжавеста пумпи за потиснување на 
кал, со славина 
Компресори 
Ех. 
Компресори за апарати за аерозол-тера-
пија 
Вентилатори 

- Ех. 
Вентилатори за операциони кабини 
Машини и апарати за производство на 
студ (ладилници-фрижидери), освен за 
домаќинства: за производство на ниски 
температури (најмалку — 15°С) 
Ех. 
— Криостат — апарат за чување на био-

лошки материјали на ниски темпе-
ратури 

— Апарат за производство на ниски тем-
ператури за крвна плазма (Haiмалку 
— 20°С) 

— Специјални разладни уреди за депо-
нирање на крв 

— Ладилници со термограф — апарати 
за конзервирање на крв 

Машини и уреди за стерилизација и 
пастеризација 
Ех. 
— Уреди за стерилизација на инстру-

менти 
— Автоматски автоклав за стерилизација 

на раствори во вреќички од пластична 
маса 
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84.17/lr Машини и уреди за парење и сушење 
Ех. 
Лиофилизатор — апарат за сушење на 
крвна плазма и на други производи 

84.17/1ѕ Машини и уреди (освен оние од точка 2), 
друго 
Ех. 
— Супердестилатор, со термокомпресор 
— Апарати за приготвување компресии 

на определена температура за физио-
терапија (хидроколатор) -

— Маткалка за епрувети 
84.18/2а-2 Центрифуги за течности, лабораториски 

Ех. 
— Центрифуги со и без ладење, за био-

лошки испитувања, освен за испиту-
вање на моч 

— Центрифугален и лабораториски уред 
за одвојување компоненти на човечка 
крв 

84.18/26 -Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течности и гасови 
Ех. 
— Апарати за производство на демине-

рализирана и стерилизирана вода за 
употреба во здравствени цели 

— Уреди за приготвување (филтрирање, 
загревање, дозирање и др.) на вода за 
хидротерапија 
Уреди за филтрирање на операциона 
кабина што се вградуваат во ѕидови 
и врати на кабини 

— Мембране™ уред за стерилна филтра-
ција на инфузиони раствори 

84.19/1 Машини и апарати за миење садови 
Ех. 
Апарати за миење трансфузиони &и-
шиња 

84.19/2 Машини за пакување и завиткување на 
стоки 
Ех. 
Машини за пакување и завиткување ме-
дицински пинцети 

84.22/5а Транспортери со гумена или челична 
лента врз база на движење на лентата, 
со сопствен погон 
Ех. 
Транспортер за кал врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 

84.22/5д Друго 
Ех. 
Хидраулични дигалки за хидротерапија 

84.59/2к Машини и механички справи (освен оние 
подобни исклучиво или главно како де-
лови на други машини и апарати), што 
не спаѓаат во ниеден тарифен број на 
оваа глава 
Друго 
Ех. 
— Лабораториска мешалка, со грејач 
— Мелница со валјаци за мелење кал 
— Челични силос, пластифициран од 

внатрешната страна, зафатнина 24 т а 

со вградени уреди за мешање на кал 
и за автоматско дозирање на мине-
рална вода 

— Челичен силос, пластифициран од 
внатрешната страна, зафатнина 13,5 т 8 

за депонирање на кал, со вграден 
механизам за мешање и со уред за 
исфрлување на калта 

84.61/2 Други слагани, вентили и слични уреди 
Ех. 
— Специјални цирк^ларни тушеви за 

масажа на крвните садови 
— Специјални тушеви за терапија со 

минерална вода 
85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати (ко-

мандни, разводни и сигнални табли, 
пултови и ел.) 
Ех. 
— Управувачки орман 
— Контролна табла со припаѓачките уре-

ди на постројка за терапија со кал 
87.11 Количка за инвалиди со уреди на ме-

ханички погон (со или без мотор) 
87.13/2 Инвалидска количка 

Ех. 
Инвалидска количка со дигалка на ра-
чен погон 

87.14/5 Други возила 
Ех. 
Рачна количка за транспорт на кал со 
сандак отпорен да хемиската агресивност 
на калта 

90.07/3 Специјални фотографски апарати, за 
индустријата и медицината 
Ех. 
— Одел ка-камери 
— Фундус-камера за преглед на окото 

90.10/1 Апарати за лаборатории и ел. 
Ех. 
— Уреди за автоматско развивање и су-

шење на рендген-филмови 
— Апарати за регенерација на фиксир 

90.10/2 Разни калеми и екрани за проекции 
Ех. 
Специјални апарати за читање филмови 

90.12/2 Други оптички микроскопи 
Ех. 
Микроскопи за потребите на здравството, 
со прибор 

90.16/6 Друго 1 

Ех. 
Воскамп-микрофор апарат за мерење боЛ 

90.17/1 Електромедицински апарати 
Ех. 
— Офталмометар и крајепблариметар 
— Апарати за оживување на новороден-

чиња 
— Спалт-ламби за офталмолописа дија-

гностика 
— Инкубатори за предвремено родени 

деца 
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— Ендоскопи — апарати и инструменти 
за преглед на внатрешните шуплини, 
со прибор 

— Drawond — Wallas-овата сонда, со 
електричен аспиратор за вадење мос-
три од грлото 

— Операциони ламби, со прибор 
— Апарати за дробење и истопување на 

каменот во бубрегот 
— Електрохируршки аспиратори 
— Електро-екстрактори за породување 
— Апарати за контролирано и дригирано 

дишење 
— Апарати за ултра-звучна дијагности-

ка, со прибор 
— Пумпи за крвоток 
— Апарати за мерење на протокот на 

крвта — rheoplethysmograph 
— Апарати за испитување на слухот 
— Уреди за површинска хипотермија 

(компресор што ја лади и ја тера во-
дата низ душекот на кој лежи бол-
ниот) 

— Анестезиолошки уред за операциони 
сали, со прибор 

— Апарати за масажа под медицинска 
контрола 

— Апарати за масажа на крвните садови 
— Електромиограф-апарати за испиту-

вање на активноста на мускулите 
— Апарати за уролошки испитувања 
— Апарати за мерење и контрола на во-

луменот и капацитетот на гасови во 
крвта и во белите дробови 

— Апарати за микробранова терапија 
— Апарати за испитување на работата 

на срцето под оптоварувањето 
— Ласер — апарат за лекување на очни 

болести по пат иа ласерски зраци 
Друго 
Ех. 
— Бронхоскоп по Fourestier, со инди-

ректна оптика 
— Апарати за продувување на туби 
— Ректоскоп — апарат за ректални 

прегледи 
Апарати за преглед на жолчните па-
тишта, желудникот и дванаесетпрс-
ното црево — гастродуоденоскоп 

— Уреди за изработка на скелетирани 
протези од специјални легури 

— Тивка комора за испитување на слу-
хот 

— Debray-овата хидраулична сонда 
— Осцилатонометар 
— Апарати и инструменти за. криохи-

рургија 
— Операционен уред за операција на 

окото 
— Специјални инструменти за неврохи-
^ руршки оперативни зафати 

— Медицински гониометри — апарати 
за мерење на подвижноста на зглобо-
вите 

— Пнеумоергометри 
—> Пнеуматски апарати за терапија на 

едеми и за лична употреба 

— Катетери и сонда за медицинска 
употреба 

90.18/2 Апарати за механотерапија; апарати за 
масажа; апарати за психотехника; апа-
рати за вештачко дишење, озонотерапи-
ја, оксигенотерапија, аерозол терапија 
или слично; апарати за дишење (вклу-
чувајќи и гас-маски и слични апарати) 
Други 
Ех. 
— Апарати за механотерапија 
— Уреди за итно оживување 
— Уреди за централно спроведување на 

гасови, со припаѓачките делови и со 
прибор за употреба во здравствени 
цели 

— Специјални кади за медицинско-те-
рапеутски цели (хидротерапија, гал-
ванотерапија, гасна терапија, парци-
јална терапија и парафинска тера-
пија) 

— Физичко-тераписки велосипеди за 
рехабилитациј а 

— Апарати за аерозол-терапија 
90.19/1 Апарати за подобрување на слухот 
90.19/26 Ортопедски справи, хируршки појаси, 

утеги и слично, копчи и други помага-
ла за преломи; вештачки екстремитети, 
очи, заби и други вештачки делови на 
телото; помагала за глуви и други апа-
рати што се внесуваат или се вградуваат 
во телото, со кои се надоместува недоста-
ток или инвалидност 
Друго 
Ех. 
— Ортопедски апарати 
<— Валвули — срцеви и мозочни зак-

лопки 
— Графтови — вештачки крвни садови 
— Имплатационен пацемакер за лична 

употреба 
90.20/1 Рендген-апарати, апарати врз база на 

радиоактивни изотопи и други апарати 
врз база на нуклеарно зрачење 
Ех. 
Уреди врз база на радиоизотопи за от-
кривање на заболувања на внатрешните 
органи 
— Тераписки апарати за лекување на 

малигни тумори со зрачење 
— Рендген-апарати за снимање на чере-

пот во неврора диол оги јата 
— Теледиригирани рендген-апарати 
— Ангио-кардиографски рендген уреди, 

комплетни 
— Апарати за рано откривање на ракот 

на коската 
— Апарати за снимање на горната и 

долната вилица 
90.20/2 Генератори, цевки и делови за овие апа-

рати 
Ех. 
Генератори, цевки и делови за рендген-
-апарати 

90.20/3 Контролни табли и екрани 
Ех. 
Контролни табли и екрани, за рендген-
капарати 
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90.20/4 Маси и столови и слични уреди за ис-
питување и лекување 
Ех. , 
Маси и столови и слични уреди чза ис-
питување и лекување, за рендген-апа-
рати 

90.20/5 Друго 
Ех. 
— Дијагностички тешки рендген-стати-

ви со експлоратор 
— Електронски појачала за рендген 
— ТВ уреди за рендген 
— Специјални касети и фолии за ренд-

ген 
90.25 Инструменти и апарати за физички и 

хемиски анализи (како полариметри, ре-
фрактометри, спектометри, апарати за 
анализа на гасови); инструменти и апа-
рати за мерење и проверување на вис-
козитетот, порозноста, ширењето, повр-
шинскиот напон и ел. (како вискозимет-
ри, порозиметри, дилатометри); инстру-
менти и апарати за мерење и проверу-
вање на количините на топлина, свет-
лина . или звук (како фотометри, вклу-
чувајќи и експозиметри, калориметри); 
микротоми 
Ех. 
— Апарати за определување на степе-

нот на киселоста на крвта, на степе-
нот на концентрацијата на О2ЅО2; ка-
ко и на бикарбонатот односно на ал-
кохолната резерва, со користење на 
микромостри на крв 

— Филаменфотометар —апарат за ме-
рење железо во биолошкиот матери-
јал врз база на пламена емисија 

— Апарати за анализа на гасови 
— Инструменти за преглед на плунки 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 
Ех, 
— Пулмотест, со пу лмоан алигатор за 

мерење на дишните волумени и ка-
пацитети 

— Дозиметри за мерење на зрачење, со 
прибор • 

т- Батериски електротермометри за ме-
рење на температурата во мускулот 

— Апарати за електрофореза и хромо-
г а фи 

— Електрични или електронски апарати 
за броење на крвни зрнца 

— Електрични автоматски определувачи 
на електролити во биолошки течнос-
ти и енцими во крвта, со прибор 

— Електрични апарати за определување 
на хемоглобЉот 

— Инструменти за преглед на плунки 
(електрични) 

— Спектрофотометри 
— Апарати за анализа на гасови 
— Апарати за опредулување на степе-

нот на киселост во крвта, на степе-
нот на концентрацијата на О2ЅО2, ка-
ко и на бикарбонати односно алко-
холна резерва, со користење на мик-
ро-мостри на крв (електрични) 

— Апарати за префрлување на биолош-
ки информации на монитор и осум-
канални апарати 

— Електронски уред за автоматско оп-
ределување на крвните групи 

91.05 Апарати за регистрирање на времето; 
апарати со часовнички или саатни ме-
ханизам (вклучувајќи и секундарен ме-
ханизам) или со синхрон мотор, за ме-
рење, регистрирање или на друг начин 
покажување на времето 
Ех. 
Часовници за контрола на развивањето 
на рендген-филмови 

92.11/2 Магнетофони 
Ех. 
Повеќеканални магнетофони за регис* 
трирање на биолошките струи 

92.11/5 Грамофони, диктафони и други апарати 
за снимање и репродукција на звук, 
вклучувајќи и направи за вртење пло-
чи и ленти, со или без звучни глави; 
телевизиски апарати за снимање и реп-
родукција на слика и звук, магнетски 
Друго 
Ех. ' 1 

Апарати за визуелно следење на био-
лошките струи снимени преку лабора-
ториски магнетофони (display монитор) 

94.02/1 Мебел за ординации , 
Ех. ' | 

Универзална операциона маса, со при--
бор 

— Болнички кревети за терапевтски ле* 
кувања 

— Уролошки маси 
—т Маси за екстензија и гипсување 
— Гинеколошки маси, со прибор 
— Операциони маси за хирургија на 

главата 
— Работни маси за уво, грло и нос 
— Подвижни маси и колички за пренос 

на болни во здравствени организации 
на здружен труд 

— Кревети за хоризонтално истегањена 
вратните и крените прешлени 

94.02/2 Столови со механичко подигање, со зад-
вижување или со наведнување 
Ех. 
Стабилни и подвижни столови и легла 
со уреди за подигање, задвижување и 
наведнување на тешки болни 

94.03/4в Друг мебел и негови делови 
Други 
Ех. 
Специјална количка за пренос на храна 
во болници, опремена со специјални са-
дови и прибор 

2. Се ослободуваат од плаќање на царината гра-
ѓаните (физички лица) на производите — специ-
фична. опрема и уреди за здравството за лична 
употреба, од долунаредените тарифни броеви, од-
носно ставови на Царинската тарифа, и тоа: 
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Тарифен Царинска 
број На и м е н у в а њ е стапка 

90.17/1 Електромедицински апарати 
Ех. 
— Пневматски апарати за терапија на 

едеми 
— Уреди за површинска хипотермија 

90.18/2 Апарати за механотерапија; апарати за 
масажа; апарати за психотехника; апа-
рати за вештачко дишење, озонотерапи-
Ја, оксигенотерапија, аерозол-терапија 
или слично; апарати за дишење (вклу-
чувајќи и гас-маски и слични апарати), 
друго ч 
Ех. 
— Физичкотераписки велосипеди за ре-

хабилитација 
90.19/1 Апарати за подобрување на слухот 
90.19/26 Ортопедски справи, хируршки појаси, 

затеги и слично, копчи и други помага-
ла за преломи; вештачки екстремитети, 
очи, заби и други вештачки делови на 
тело; помагала за глуви и други апара-
ти што се носат или вградуваат во тело, 
кои надоместуваат недостаток или ин-
валидност — друго 
Ex. i I 

, Имплатационен пацемакер 

3. Се ослободуваат од плаќање на царина гра-
ѓаните на потрошниот материјал за користење на 
специфичната опрема и на уредите од точка 2 
на ова решение. 

4. Со денот иа влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за ослободу-
вање од плаќање царина на специфичната опрема 
за здравството („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73, 
39/74 и 32/75) и Решението за ослободување од пла-
ќање на царина за специфичната опрема за здрав-
ството за лична употреба на граѓани („Слулсбен 
лист на СФРЈ", бр. 7/74). 

5. Ова решение влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

п. бр. 625 
22 јули 1976 година 

Белград • ј 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

560. 
Врз основа на член 296 од Цаоинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", 10/76), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е -
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛУПИТЕ ЗА НАТОВАР 
ВО ПРЕВОЗОТ НА ОПРЕ ПЕЛЕНИ СТОКИ HA 
БРОДОВИ ШТО СООБРАЌААТ НА РЕДОВНИТЕ 

ЛИНИИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ 

1. Цигари, алкохолни пијачки и доуги произво-
ди што во земјата од која се доставуваат се сметаат 
како монополски производи. како и оружје, муни-
ција, експлозив и опојни дроги, ако се превезуваат 
заради натовар во југословенските ЛУКИ, односно 
пристаништа, можат во луките Бар, Копер, Плоче, 

Риека и Сплит да се товарат на бродови што сооб-
раќаат на редовните линии во меѓународниот сооб-
раќај. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за одредување на лу-
ките Бар, Копер, Плоче, Риека и Сплит за натовар 
во превозот на цигари и алкохолни пијачки на бро-
дови што не сообраќаат на редовните линии во ме-
ѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73), 

3. Ова решение влегува во сила на 1 септември ' 
1976 година. 

Е. п. бр. 623 
22 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, с.р. 

561. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење ца народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), во врс-
ка со одредбите на Резолуцијата за заедничката 
политика на економскиот и социјалниот развој на 
Југославија во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот извршен совет утврдува 

ИЗМЕНА НА ОСНОВИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНА 

ПОЛИТИКА -ВО 1976 ГОДИНА 

1. Во Основите на заедничката кредитно-моне-
тарна политика во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76, 26/76 и 31/76) во точка 1 став 2 се 
менува и гласи: 

„Со кредитно-монетарна политика ќе се обез-
беди соодветен пораст на паричната маса во соглас-
ност со остварувањето на целите на економската 
политика во 1976 година." 

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

Е. п. бр. 642 
29 јули 1976 година 

Белград 
г Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

562. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, КОЛИЧЕСТВОТО 
И ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОС-
ЛОКОЛВНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА 
ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

Член t 
Со овој правилник се пропишуваат видот, коли-

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

Член 2 
Заради користење на повластицата од член 25 

на Царинскиот закон, до царинарницата се подне-
сува потврда од Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи дека увезените предмети се наменети 
за службени потреби, односно за лична употреба 
ра лицата од став 1 на тој член. 

Решението за ослободување од плаќање на ца-
рина царинарницата го донесува во вид на забе-
лешка на потврдата од Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи од став 1 на овој член. 

Член 3 
Заради користење на повластицата од член 26 

fea Царинскиот закон, до царинарницата се подне-
сува потврда од Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи дека увезените предмети се наменети 
за лична употреба на лицата од точ. 1, 2 и 3 став 1 
на тој член и дека постои реципроцитет за ослобо-
дување од плаќање на царина. 

Решението за ослободување од плаќање на ца-
рина царинарницата го донесува во вид на забе-
лешка на потврдата од Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи од став 1 на овој член. 

Член 4 
Заради користење на повластицата од член 27 

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

1) предмети на вооружување и воена опрема и 
нивни делови, вклучувајќи ја и техничката, ре-
монтната и производствената документација; 

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

3) производи за материјални резерви за потреби* 
на народната одбрана. 

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

Заради користење на повластицата од член 27 
став" 2 на Царинскиот закон, до царинарницата кон 
царинската декларација се поднесува изјава од ко-
рисникот на повластицата дека увезените предмети 
ќе ги користи за обучување на населението за од-
брана и заштита на земјата, односно за цивилна 
заштита и за потреби на народната одбрана. Цари-
нарницата го донесува решението во вид на забе-
лешка на декларацијата, во кое внесува податоци 
за бројот и датумот на актот на Сојузниот извршен 
совет врз основа на кој се остварува правото на 
ослободување од Плаќање на царина. 

Заради користење на повластицата од член 27 
став 5 на Царинскиот закон, царинарницата го до-
несува решението во вид на забелешка на деклара-
цијата, во кое внесува додатоци за бројот и датумот 
на решението на сојузниот секретар за финансии 
врз основа на кое се остварува правото на ослобо-
дување од плаќање на царина. 

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

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

Царинскиот закон, се сметаат домашните и стран-
ските државјани што ја преминуваат царинската 
линија. 

Како личен багаж, во смисла на член 28 точка 
1 на Царинскиот закон, се сметаат предметите што 
служат за лични потреби на патниците додека се 
на патување (облека, обувки, предмети за одржу-
вање на личната хигиена, намирници и др.), во ко-
личествата потребни на патникот, со оглед на него-
вото занимање, годишното време, целта, траењето и 
другите околности на патувањето. 

Патникот може да ја користи повластицата од 
член 28 точка 1 на Царинскиот закон, без оглед да-
ли личниот багаж е даден на превоз со истото пре-
возно средство со кое тој допатувал, со друго пре-
возно средство, по пошта или на некој друг начин, 
ако несомнено мол*е да се утврди дека е во праша-
ње личеа багаж на односниот патник. 

Заради користење на повластената од член 28 
точка 1 на Царинскиот закон, на личниот багаж 
даден на превоз со друго превозно средство, по пош-
та или на некој друг начин, корисникот поднесува 
соодветни докази дека е во прашање негов личен 
багаж. Врз основа на поднесените докази, царинар-
ницата го издава личниот багаж и става соодветна 
забелешка врз пријавата за увозот и превозот на 
стоките. 

Член 6 
Корисникот на повластицата од член 28 точка 

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

1) потврда дека на работа во странство поминал 
непрекинато најмалку две години или 24 месеци во 
три години едноподруго, односно непрекинато нај-
малку 4 години. Потврдата може да ја издаде дип-
ломатското или конзуларното претставништво, опш-
тинскиот завод за вработување преку кој работни-
кот е упатен на работа во странство ако за тоа во-
ди евиденција или домашната организација на 
здружен труд што го упатила работникот на работа 
во странство. Потврдата за членовите на екипажот 
на југословенските бродови што сообраќаат со 
странство ја издава заповедникот на бродот, однос-
но домашната организација на здружен труд чиј е 
бродот. 

Ако корисникот на повластица не располага со 
потврдата во смисла на став 1 на оваа точка, вре-
мето поминато на работа во странство го докажува 
на друг'соодветен начин (со патна исправа, со соод-
ветна исправа на странска служба за социјално 
осигурување или на странски работодавач и ел.); 

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

3) писмена изјава дека се враќа во Југославија 
од работа во странство. 

Членовите на екипажот на југословенските бро-
дови не ја поднесуваат изјавата од став 1 на оваа 
точка; 

4) докази дека предметите на домаќинството ги 
користил за потреби на своето домаќинство; 

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

Списокот на предметите на домаќинството ко-
рисникот на повластицата од член 28 точка 3 на 
Царинскиот закон го поднесува до царинарницата 
во два примерока, најдоцна кон барањето за осло-
бодување од плаќање на царина. Едниот примерок 
од списокот"царинарницата го прилага кон декла-
рацијата, а вториот примерок го заверува и му го 
Браќа на корисникот на повластицата, со назначу-
вање кои предмети и во која вредност ги увезол. 
Ако корисникот на оваа повластица дополнително 
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увезе предмети на своето домаќинство во пропиша-
ниот рок од шест месеци, должен t до царинарни-
цата да го поднесе и заверениот список на предме-
тите што царинарницата му го вратила. 

Царинарницата што го заверила списокот од 
точка 5 став 1 на овој член ќе стави за тоа забе-
лешка на патната исправа, ќе го означи датумот и 
тоа ќе го завери со печатот на царинарницата. 

Денот на враќањето од странство на корисникот 
на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот 
закон царинарницата го утврдува од патната испра-
ва или на друг соодветен начин. 

Со преглед на стоките царинарницата утврдува 
дека се ,во прашање употребувани предмети на до-
маќинството на корисникот на повластицата ојј член 
28 точка 3 на Царинскиот закон. Како доказ дека 
предметите што ги увезува ги употребувал во 
странство во сопственото домаќинство, корисникот 
на таа повластица може до царинарницата да под-
несе сметка за купувањето или "друга соодветна ис-
права, признаница за плаќањето на претплата за те-
левизија, договор за закуп на стан, полиса за оси-
гурување на стан, односно други докази со кои овој 
факт може да се утврди. 

Секој член на семејството на корисникот на по-
властицата од член 28 точка 3 на Царинскиот за-
кон,, што ги исполнува условите во поглед на осно-
вот и времето на престојот во странство, може да се 
користи со таа повластица за предметите во рам-
ките на едно домаќинство до вкупната вредност 
пропишана со Одлуката за утврдување на предме-
тите и вредностите на кои при увозот на стоки се 
применуваат царински повластици („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/76). 

Во предметите еа домаќинството што според 
член 28 точка 3 на Царинскиот закон што југосло-
венските државјани можат да ги увезат, односно 
да ги внесат без плаќање на царина, спаѓаат: 

1) 1 телевизор, со припаѓачките уреди; 
2) 1 носечки телевизор; 
3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди; 
4) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 

20 ленти; 
5) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 

плочи; 
6* 1 електричен или гасен ладилник; 
7) 1 клима-уред; 
8) 1 електричен, гасен, комбиниран или друг 

шлог ет; 
9) 1 правосмукалка; 

10) 1 машина за перење долна облека, со при-
паѓачхите уреди; 

11) 1 машина за миење садови; 
12) 1 транзисторски радиоприемник; 
13) 1 апарат за мелење и мешање намирници — 

кујнски миксер (комплет); 
14) 1 електричен или гасен грејач, греалка или 

ради]атор; 
15) 1 машина за пеглање^долна облека; 
16) шиени текстилни и кожени стоки за лична 

или куќна употреба; 
17) 1 машина за шиење; 

- 18) 1 фотографски апарат; 
19) книги и списанија од домашни и странски 

автови; 
20) предмети на мебел, постелка преслека, завеси 

и ел.: 
21) прибор за јадење и сервиси до 12 лица и 

соодветни кујнски предмети и садови; 
22) 2 тепиха: 
23) 1 пијано или друг музички инструмент; 
2А) 1 портабл пишувачка машина; 
25> слики и други уметнички предмети; 
26) украсни предмети, вклучувајќи и предмети 

"? Фолклор; 
27) ло^ти предмети на домаќинството во вред-

• '.ст ло 5.000 динари;. 

Ако се увезуваат комбинирани предмети (радио 
со грамофон и ел.), видот на предметот во списокот 
од точка 5 став 1 на овој член се определува според 
видот на производот што му дава основни каракте-
ристики на тој комбиниран предмет. 

Ако вкупната вредност на предметите го преми-
нува износот пропишан со Одлуката за утврдува-
ње на предметите и вредностите на кои при увозот 
на стоки се применуваат > царински повластици, ца-
рината се плаќа на износот над вредноста про-
пишана со таа одлука. 

Корисникот на повластица^ од член 28 точка 
3 на Царинскиот закон правото за ослободување од 
плаќање на царина може да го оствари за предме-
тите што увезува, внесува или прима од земјата од 
која се враќа од работа. 

По барањето за користење на повластената од 
член 28 точка 3 на Царинскиот закон царинарницата 
донесува решение. 

Како непрекинат престој во странство, во смисла 
на "член 28 точка 3 на Царинскиот закон, се смета 
и времето поминато на годишен одмор, како и вре-
мето поминато во Југославија поради работа, посета 
на семејството и ел. 

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

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

Член 7 
Корисникот на повластицата од член 28 точка 

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

1) потврда од Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи дека во својство на работник на ју-
гословенско дипломатско или конзуларно претстав-
ништво во странство поминал на работа непрекинато 
најмалку две години. Таа потврда го содржи бројот и 
датумот на актот со кој корисникот е преместен на 
работа во странство, како и датумот на заминување-
то на работа во странство и датумот на враќањето 
во Југославија од работа во странство; 

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

СПИСОКОТ на предметите на домаќинството ко-
рисникот на повластицата од член 28 точка 4 на 'Ца-
ринскиот закон го поднесува до царинарницата во 
два примерока најдоцна кон барањето за ослободу-
вање од плаќање на царина. Едниот примерок од 
списокот царинарницата го прилага кон деклараци-
јата, а вториот примерок го заверува и му го враќа 
на корисникот на повластицата, со назначување кои 
предмети и во која вредност ги увезол. Ако корис^-
никот на повластицата дополнително увезе предмети 
на своето домаќинство во пропишаниот рок од шест 
месеци, должен е до царинарницата да го поднесе 
и заверениот список на предметите што царинарни-
цата му го вратила. 

Царинарницата што го заверила списокот од 
точка 2 став 1 на овој член ќе стави за тоа забе-
лешка на патната исправа, ќе го означи датумот и 
тоа ќе го завери со печатот на царинарницата. 

Во предметите на домаќинството што според 
член 23 точка 4 на Царинскиот закон што југосло-
венските државјани можат да ги увезат, односно 
да ги внесат без плаќање на царина, спаѓаат: 

1) 1 телевизор, со припаѓачките уреди; 
2) 1 носечки телевизор; 
3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди; 
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4) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 20 
ленти; 

5) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 
плочи; 

6) 1 електричен или гасен ладилник; 
Ѕ 7) 1 клима-уред; 

8) 1 електричен, гасен, комбиниран или друг 
шпорет; 

9) 1 правосмукалка, со припаѓачките уреди; 
10) 1 машина за перење долна облека, со припа-

ѓачките уреди; 
11) 1 машина за миење садови; 
12) 1 транзисторски радиоприемник; 
13) 1 апарат за мелење и мешање намирници — 

кујнски миксер (комплет); 
14) 1 електричен или гасен грејач, греалка или 

радијатор; 
15) 1 машина за пеглање долна облека; 
16) шиени текстилни и кожени стоки за лична 

или куќна употреба; 
17) 1 машина за шиење; 
18) 1 фотографски апарат; 
19) книги и списанија од домашни и странски 

автори; 
20) предмети на мебел, постелна преслека, за-

веси и ел.; 
21) прибор за јадење и сервиси до 12 лица и 

соодветни кујнски предмети и садови; 
22) 2 тепиха; 
23) 1 roiјано или друг музички инструмент; 
24) 1 портабл пишувачка машина; 
25) слики и други уметнички предмети; 
26) украсни предмети, вклучувајќи и предмети 

на фолклор; 
27) други предмети на домаќинството во вредност 

до 5.000 динари. 
Како предмети на домаќинството, во смисла на 

член 28 точка 4 на Царинскиот закон, не се сметаат 
предметите купени на консигнационо складиште во 
Југославија. 

Корисникот на повластицата од член 28 точка 4 
на Царинскиот закон може правото на ослободување 
од плаќање на царина да го оствари за предметите 
што ги увезува, внесува или прима од земјата од 
која се враќа од работа. 

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

Како непрекинат престој во странство, во смисла 
на член 28 точка 4 на Царинскиот закон, се смета и 
времето поминато на годишен одмор како и времето 
поминато во Југославија поради работа, посета на 
семејството и ел. 

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

Член 8 
Повластицата од член 28 точка 5 на Царинскиот 

закон може да се користи ако пратката содржи пред-
мети за лична употреба чија вкупна вредност не 
го преминува износот пропишан со Одлуката за 
утврдување на предметите и вредностите на кои 
при увозот на стоки се применуваат царински пов-
ластици. 

Член 9 
Корисникот на повластицата од член 28 точка 

в на Царинскиот закон, кон барањето за ослободу-

вање од плаќање на царина, поднесува до царинар-
ницата акт на надлежниот орган во Југославија, 
односно во странство за наследување на предметите 
што ги внесува или потврда за тој факт издадена 
од југословенското дипломатско . или конзуларно 
претставништво во земјата во која умреното лице 
било населено. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, за користење повластица на наследени упо-
требувани предмет* од лична гардероба или пред-
мети за лична употреба на умреното лице, како до-
каз може да се поднесе и смртовница. 

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

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

Член 10 
Како рекламни материјали, во смисла на член 

28 точка 7 на Царинскиот закон, се сметаат: 
1) печатени или снимени објави, огласи,'плакати, 

ценовници, каталози, микрофилмови и други облици 
на трговско известување за стоките, за превозот и 
услугите што ги дава странскиот испраќач, без оглед 
на вредноста и количеството на тие предмети; 

2) разни рекламни предмети на кои е видливо 
втисната фирмата на странскиот испраќач со кој 
држа&ниот орган, организацијата на здружен труд 
или друга организација одржува деловни врски. Ка-
ко рекламни предмети во наведената смисла не се 
сметаат цигарите, жестоките алкохолни пијалаци, 
парфемите и другите потрошни материјали, без 
оглед на вредноста и пакувањето. 

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

1) предмети чија вредност по парче изнесува 
до 10 динари — во количество до 5.000 парчиња; 

2) предмети чија вредност по парче изнесува 
над 10 до 35 динари — во количество до 2.500 пар-
чиња; 

3) предмети чија вредност по парче изнесува 
над 35 до 80 динари — во количество до ЗОО парчиња; 

4) предмети чија вредност по парче изнесува над 
80 динари до најмногу 150 динари — во количество 
во 200 парчиња. 

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

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

Како ист странски испраќач, во смисла на став 
2 на овој член се смета странската фирма со сво-
ите погони или филијали во една земја. 

Рекламните материјали од член 28 точка 7 на 
Царинскиот закон можат да се увезуваат само пре-
ку царинарницата надлежна според седиштето на 
основната организација на здружен труд — прима-
чот. Кон барањето за користење корисникот на по-
властицата и да*ва на царинарницата из1ава дека 
рекламните материјали му се праќаат бесплатно, 
дека во текот на таа календарска година не при-
мил рекламни материјали, односно дека примил во 
количества помали од предвидените во став 2 на 
овој член од странската фирма и дека примените 
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рекламни материјали ќе бидат разделени бесплатно 
во рекламни цели. 

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

За рекламните материјали и мострите, ако вкуп-
ната вредност на пратката не преминува 1.000 дина-
ри, царинарницата донесува решение за ослободу-
вање од плаќање на царина во вид на забелешка 
на изјавата на примачот. Царинарницата ќе поста-
пи така и при увозот на печатени рекламни мате-
ријали од точка 1 став 1 на овој член, без оглед на 
нивното количество и вредност. 

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

Член 11 
Како стоки што се увезуваат заради вообичаена 

распределба и потрошувачка на саеми и изложби, 
во смисла на член 28 точка 8 на Царинскиот закон, 
се сметаат: 

1) мострите на странските стоки изложени на 
саеми или изложби, што се увезени како мостри 
или се подготвени на саем или изложба од увезени 
стоки, под услов: 

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

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

ена распределба и потрошувачка во количество^ што 
очигледно е помало од стандардното пакување за про-
дажба на мало; 

2) рекламните материјали во вкупна вредност 
до 2.500 динари под услов поединечната вредност на 
предметите да не преминува 50 динари; 

3) стоките што се увезуваат, односно се примаат 
од странство заради потрошувачка на приредбите 
што ги организираат излагачите за време на трае-

• њето на саемот, односно изложбата, и тоа: цагарите 
и другите тутунски преработки во вредност до 200 
динари и жестоките алкохолни пијалаци во вред-
ност до 200 динари, или други стоки, освен козме-
тичките. препарати, парфеми и колонска вода во 
вредност до 400 динари — по еден излагачки картон. 

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

Правото на ослободување од плаќање на царина 
според оваа точка може да се оствари само во текот 

j*a првата половина на траењето на саемот, односно 
"изложбата. 

Заради користење на повластицата од член 28 
точка 8 на Царинскиот закон излагачот^ поднесува 
до царинарницата барање во два примерока. Во ба-

рањето се назначуваат фирмата на излагачот, име-
то на лицето на кое гласи излагачкиот картон, ви-
дот, количеството и вредноста на стоките што се 
увезуваат, односно примаат од странство заради по-
трошувачка на саемот односно изложбата. Реше-
нието за ослободување од плаќање на царина, ца-
ринарницата го донесува во вид на забелешка на 
обата примерока на барањето, од кои е д н и о т приме-
рок задржува, а вториот му го враќа на изла-
гачот. 

Повластената од член 28 точка 8 на Царинскиот 
закон не може да се користи за предметите купени 
од консигнационо складиште во Југославија; 

4) прехранбените производи и алкохолните пи-
јалаци што се добиваат бесплатно во количества 
што се неопходни за оценување заради доделување 
на награди на меѓународни саеми; 

5) стоките наменети само за прикажување, од-
носно демонстрирање на машини или апарати на 
странскиот излага^ на саемот односно изложбата, а 
кои ќе се потрошат или уништат во текот на при-
кажувањето, односно демонстрирањето; 

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

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

8) формуларите и другите печатени материјали 
-потребни за администрација на излагачот за време 
на одржувањето на саемот, односно изложбата. 

Член 12 
Заради користење на повластената од член 28 

точка 9 на Царинскиот закон, корисникот е должен 
да поднесе до царинарницата исправа издадена од 
надлежниот југословенски или странски орган или 
организација дека одликувањето, медалот, споме-
ница та, спортскиот и друг трофеј, односно сличен 
предмет ги добил во странство на натпреварување, 
на излол^бата или на слична приредба. 

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

Член 13 
Заради користење на повластицата од член 28 

точка 10 на Царинскиот закон, корисникот е дол-
жен да поднесе до царинарницата писмена изјава 
дека предметите што ги внесува се негови сопстве-
ни дела. Во изјавата тие предмети мораат точно да 
се означат. 

Член 14 
Заради користење на повластицата од член 28 

точка 11 на Царинскиот закон, корисникот е дол-
жен, кон барањето за ослободување од плаќање на 
царина, да поднесе до царинарницата потврда од 
надлежната здравствена установа дека ортопедското 
или друго помагало му е потребно како замена за 
недостатниот, односно општетениот телесен орган. 

Член 15 
Заради користење на повластицата од член 28 

точка 12 на Царинскиот закон, корисникот е дол-
жен, кон барањето за ослободување од плаќање на 
царина, да поднесе до царинарницата потврда од 
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надлежната здравствена комисија за завршената 
рехабилитација и дека е оспособен за вршење на 
определени дејности и потврда од Стопанската ко-
мора на Југославија дека увезената опрема не се 
произведува во Југославија. 

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

Член 16 
Како резервоари што се фабрички вградени во 

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

Член 17 
Повластицата од член 28 точка 14 на Царинскиот 

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

Член 18 
Заради користење на повластицата од член 28 

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

Член 19 
Југословенскиот државјанин е должен, заради 

користење на повластицата од член 29 став 1 точка 
1 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободу-
вање од плаќање на царина, да поднесе до цари-
нарницата: 

1) потврда од југословенското дипломатско или 
конзуларно претставништво дека во странство пре-
стојувал непрекинато најмалку десет години; 

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

3) изјава дека увезените предмети претставата -
ваат предмети на неговото домаќинство; 

4) -список на предметите од неопходниот стопан-
ски инвентар. 

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

Денот на доселувањето од странство се утврдува 
од патната исправа на корисникот, или на друг 
соодветен начин. 

Странскиот државјанин е должен заради кори-
стење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на 
Царинскиот закон, кон барањето за ослободување 
од плаќање на царина, до царинарницата да поднесе: 

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

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

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

Како ден на доселувањето на странскиот држав-
јанин, во смисла на член 29 став 1 точка 1 на Ца-
ринскиот закон, се смета денот на приемот во југо-

словенско државјанство, односно денот на добива-
ње азил, или одобрение за постојано населување во 
Југославија. 

Ако корисникот на повластицата од член 29 
став 1 точка 1 на Царинскиот закон увезува мо-
торно возило, должен е да поднесе потврда од над-
лежниот орган за внатрешни работи дека од Југо-
славија се иселил пред 6 април 1941 година. 

Списокот на предметите на домаќинството, од-
носно на предметите на неопходниот стопански ин-
вентар корисникот на повластицата од член 29 
став 1 точка 1 на Царинскиот закон го поднесува до 
царинарницата во два примерока, најдоцна кон ба-
рањето за ослободување од плаќање на царина. 
Едниот примерок на списокот царинарницата го 
прилага кон декларацијата, а вториот примерок го 
заверува и му го враќа на корисникот на повласти-
ца!^ со назначување кои предмети ги увезол. Ако 
корисникот на оваа повластица дополнително уве-
зе предмета на своето домаќинство во пропишаниот 
рок од шест месеци должен е до царинарницата да 
го поднесе и зћверениот список на предметите што 
царинарницата му го вратила. 

Корисникот на повластицата од-член 29 став 1 
точка 1 на Царинскиот закон може правото на ос-
лободување од плаќање на царина да го оствари за 
предметите што ги увезува, внесува или прима од 
земјата од која се враќа од работа. 

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

АКО корисникот на позластицата од член 29 
став 1 точка 1 на Царинскиот закон внесува или 
увезува предмети на неопходниот стопански инвен-
тар,- должен е да поднесе и потврда од надлежниот 
општински орган дека според важечките прописи 
ги исполнува условите за занимавање со определе-
но занимање за чие вршење ги увезува предметите 
на стопанскиот инвентар. 

ПовласТицата од член 29 став 1 точка 1 на Ца-
ринскиот закон не може да се користи за предмети 
купени од консигнациони складишта во Југославија. 

На постапката за остварување на правото од 
член 29 став 1 точка 1 став 4 на Царинскиот закон, 
сообразно се применуваат одредбите на овој член 
и на член 27 на овој правилник. 

Член 20 
Заради користење на повластрхцата од член 29 

став 1 точка 2 на Царинскиот закон, кон писменото 
барање за ослободување од плаќање на царина, ко-
рисникот до царинарницата поднесува: 

1) писмо или фактура на странскиот испраќач 
од кое се гледа дека стоките се праќаат бесплатно; 

2) изјава на корисникот на повластица^ дека 
стоките се увезуваат за научни, здравствени, кул-
турни, просветни или социјални цели, односно за 
стручно оспособување на привремено невработени 
работници и дека ослободувањето од плаќање на 
царина е предвидено со меѓународен договор. 

Врз основа на поднесените докази од став 1 на 
овој член, царинарницата донесува решение за ос-
лободување од плаќање на царина. 

Член 21 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 3 на Царинскиот закон, увозникот, од-
носно корисникот на повластената, кон писменото 
барање за ослободување од плаќање на царина, до 
царинарницата поднесува: 

1) потврда на органот надлежен за наука дека 
организацијата во чија корист се врши увозот е 
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регистрирана како научна установа или потврда на 
органот надлежен за просвета, односно култура 
дека организацијата во чија корист се врши увозот, 
се занимава со научна, наставна, односно културна 
дејност; 

2) потврда од Стопанската комора на Југослави-
ја дека апаратите, инструментите и машините и 
нивните делови, што се увезуваат, не се произведу-
ваат во Југославија; 

3) примерок на пријавата за склучената работа 
или друг доказ од кој може да се утврди дека уво-
зот се врши за корисникот на повластената; 

4) изјава дека увезените машини, апарати и 
инструменти и нивните делови и другите предмети 
ќе се користат за научноистражувачка работа, од-
носно за настава или за културна дејност и дека 
ова ослободување е предвидено со меѓународен до-
говор. 

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

Член 22 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 4 на Царинскиот закон, Југословен-
скиот црвен крст, кон барањето за ослободување од 
плаќање на царина, до царинарницата поднесува 
изјава дека увезените стоки ќе се користат исклу-
чиво за непосредно извршување на хуманитарни 
задачи. Врз основа на поднесеното барање, цари-
нарницата донесува решение за ослободување од 
плаќање на царина. 

Член 23 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 5 на Царинскиот закон, корисникот на 
повластицата е должен кон барањето за ослободу-
вање од плаќање на царина до царинарницата да 
поднесе потврда од органот надлежен за култура 
дека уметничките предмети и збирки и предметите 
за збирки што се увезуваат му се наменети на 
определен музеј или уметничка галерија, односно 
дека репродуцираниот архивски материјал му е 
наменет на архивот. Врз основа на поднесеното ба-
рање царинарницата донесува решение за ослобо-
дување од плаќање на царина. 

Член 24 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка б на Царинскиот закон, корисникот е 
должен, кон барањето за ослободување од плаќање 
на царина, до царинарницата да поднесе потврда на 
соодветната школа за тоа дека корисникот е нејзин 
ученик односно студент и дека предметите што ги 
увезз^ва му се потребни како учила. Врз основа на 
поднесеното барање, царинарницата донесува реше-
ние за ослободување од плаќање на царина. 

Член 25 
Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја 

прва на Царинскиот закон се применува на пред-
метите што заради замена на дотраен или уништен 
дел се купуваат и се вградуваат во патничко 
моторно возило додека тоа се наоѓа во стран-
ство, ако нивната вкупна вредност не го пре-
Минзпза износот пропишан со Одлуката за утврду-
вање на предметите и вредностите на кои при уво-
зот се применуваат царински повластици. 

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја 
втора на Царинскиот закон се применува на пред-
метите што заради замена на дотраен или уништен 
дел се вградуваат во друмске) моторно возило во 
јавниот сообраќај додека возилото се наоѓа во стран-
ство, ако нивната вкупна вредност не го преминува 
износот пропишан со Одлуката за утврдување на 
предметите и вредностите на кои при увозот се при-
менуваат царински повластици. 

Замената на дотраен или уништен дел, во смис-
ла на ст. 1 и 2 на овој член корисникот ја прија-
вува до царинарницата усно. 

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја 
трета на Царинскиот закон се однесува на бродо-

ѕ вите во јавниот меѓународен сообраќај и додека пло-
ват во внатрешните води. v 

Заради користење на повластицата од член 29 
став 1 точка 7 алинеја четврта на Царинскиот за-
кон, корисникот е должен да поднесе барање и 
соодветна документација врз основа на кои цари-
нарницата донесува решение во вид на забелешка 
на барањето. 

Количеството на потрошните и погонските ма-
тери] али за работа и за безбедноста на пловидбата 
за кои може да се користи повластицата од член 29 
став 1 точка 7 алинеја четврта на Царинскиот за-
кон се утврдува зависно од траењето на пловидбата 
в-о сообраќајот со странство. 

Заради користење на повластицата од член 29 
став 1 точка 7 алинеја трета и петта на Царинскиот 
закон, корисникот е должен до царинарницата да 
поднесе барање и соодветна документација дека 
определени предмети купил и вградил, односно де-
ка ќе ги вгради во превозното средство поради за-
мена на дотраен или уништен дел. Врз основа на 
поднесеното барање и приложената документација, 
царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање на царина. 

Повластиците од член 29 став 1 точка 7 на Ца-
ринскиот закон се однесуваат и на вредноста на 
поправката, односно замената на дотраените или 
уништените делови. 

Член 26 
Заради користење на повластицата од член 29 

став 1 точка 8 на Царинскиот закон, корисникот е 
должен до царинарницата да поднесе: 

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

2) писмо или фактура од странскиот испраќач 
дека предметите се испратени бесплатно, односно 
потврда од надлежната Служба на општественото 
книговодство дека предметите се набавуваат од 
средства добиени од странство како парична помош 
заради отстранување" на последици од елементарна 
несреќа. 

Врз основа на поднесеното барање и приложе-
ните исправи од став 1 на овој член, царинарницата 
донесува решение за ослободување од плаќање на 
царина. 

Член 27 
Повластицата од член 30 на Царинскиот закон 

може да се користи за предметите на стопанскиот 
инвентар што служат за вршење на услужно-за-
наетчиски и земјоделски дејности, опфатени во гла-
вите 82 до 87 на Царинската тарифа, освен за пред-
метите предвидени со Одлуката за утврдување на 
предметите и вредностите на кои при увозот на сто-
ки се применуваат царински повластици. 

Корисникот на повластицата од член 30 на Ца-
ринскиот закон, кон барањето за ослободување од 
плаќање на царина, до царинарницата поднесува: 

1) потврда дека на работа во странство поминал 
непрекинато најмалку 2 години или 24 месеци во тон 
години едноподруго, односно непрекинато најмалку 
четири години. Потврдата може да ја издаде дипло-
матското или конзуларното претставништво, опш-
тинскиот завод за вработување преку кој работни-
кот е упатен на работа во странство ако за тоа 
води евиденција или домашната организација на 
здружен труд што го упатила работникот на работа 
во странство. 
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Ако корисникот на повластицата не располага 
со потврдата во смисла на став 1 од оваа точка, 
времето поминато на работа во странство се дока-
жува на друг соодветен начин (со патна исправа, 
со соодветна исправа на странската служба за со-
цијално осигурување или на странскиот работо-
давач) ; 

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

3) писмена изјава дека се враќа во Југославија 
од работа во странство; 

4) потврда од надлежниот општински орган де-
ка ги исполнува условите за вршење на соодветна 
услужно-занаетчиска дејност, односно да се зани-
мава со земјоделска дејност; 

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

СПИСОКОТ на предметите на стопанскиот инвен-
тар корисникот на повластицата од член 30 на Ца-
ринскиот закон до царинарницата го поднесува во 
два примерока, најдоцна кон барањето за ослободу-
вање од плаќање на царина. .Едниот примерок на 
списокот царинарницата то прилага кон деклараци-
јата, а вториот примерок го заверува и му го враќа 
на корисникот на повластицата, со назначување кои 
предмети и во која вредност ги увезол. Ако корис-
никот на оваа повластица дополнително увезе пред-
мети на стопанскиот инвентар во пропишаниот рок 
од 6 месеци, должен е до царинарницата да го под-
несе и, заверениот список на предметите што цари-
нарницата му го вратила. 

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

Денот на враќањето од странство на корисникот 
на повластената од член 30 на Царинскиот закон 
царинарницата го утврдува од патната исправа или 
на друг соодветен начин. 

Ако вкупната вредност на предметите на сто-
панскиот инвентар го преминува износот пропишан 
со Одлуката за утврдување на предметите и вред-
ностите на кои при увозот на стоките се примену-
ваат царински повластици, царина се плаќа на из-
носот над вредноста пропишана со таа одлука. 

По барање за користење на повластицата од 
член 30 на Царинскиот закон царинарницата доне-
сува веш ение. 

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

Ако корисникот на повластицата од член 30 на 
Царинскиот закон бил спречен поради виша сила 
во рокот од шест месеци да ги увезе предметите на 
стопанскиот инвентар, времето на дејствувањето на 
вишата сила не се засметува во тој рок. 

Член 28 
Ако се увезуваат стоки за кои во меѓународни-

от договор е предвидено ослободување од плаќање 
на царина, корисникот на повластицата кон декла-
рацијата поднесува барање и докази дека се испол-
нети условите за ослободување од плаќање на царина 
предвидени со меѓународниот договор. 

Врз основа на поднесеното барање и приложе-
ните докази, од став 1 на овој член, царинарницата 
донесува решение ако со односниот меѓународен до-
говор не е определено поинаку. 

Член 29 
Корисниците на повластената од член 28 точка 

3 и член 30 иа Царинскиот зачоп („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/76) што се вратиле во Југославија 
т е д 1 септември 1976 година и на кои рокот од 6 
мс'Једи за уеоз на предметите им истекнува по 1 
септември 1976 година, а кои го започнале користе-
њето на повластицата според одредбите на Ца опис-
ниот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 
28 '75) — можат до истекот на рокот од шест месеци 
да го продолжат користењето на повластената спо-
ред одредбите на Царинскиот закон („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/76), но само до вкупниот износ и 
за предметите предвидени со Одлуката за утврду-
вање на предметите и вредностите на кои при уво-
зот на стоки се применуваат царински повластици и 
за предметите на домаќинството предвидени во 
член 6 од овој правилник. 

Член 30 
Корисниците на повластената од член 28 точка 

4 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76) што се вратиле во Југославија пред 1 
септември 1976 година и на кои рокот од 
6 месеци за увоз на предметите им истекнува по 1 
септември 1-976 година, а кои го започнале користе-
њето на повластицата според одредбите на член 28 
точка 3 на Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22^73 и 28/75) — можат до истекот на 
рокот од 6 месеци да го продолжат користењето на 
повластената според одредбите на Царинскиот за-
кон (..Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), но само 
за предметите на домаќинството предвидени во 
член 7 на овој правилник, со исклучување на пред-
метите за кои ја искористиле повластицата од член 
28 точка 3 на Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/75 и 28/75). 

Член 31 
Корисниците на повластицата од член 30 на 

Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73 и 28/75) што според член 30 на Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) немаат 
право на увоз на предмети за услужни дејности — 
право на користење на повластицата започната пред 
1 септември 1976 година можат да остварат во рок 
од 6 месеци од денот кога тоа право го стекнале. 

Член 32 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за усло-
вите и постапката за остварување на правото на 
ослободување од плаќање на царина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/73, 3/74, 16/74 и 44/75), освен 
одредбите на член 10 од тој правилник што преста-
нуваат да важат на 31 декември 1976 година. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 

1976 година, освен одредбите на член 11 што вле-
гуваат во сила на 1 јануари 1977 година. 

Бр. 3-8242/1 
23 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило е. р. 
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563. 

Брз основа на член 223 став 1 и член 328 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", Јбр. 
10/76), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И 
ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕД-

СТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ 

ј Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и 

постапката за отворање слободни царински продав-
ници, царинскиот надзор над стоките што се прода-
ваат во слободните царински продавници (член 223 
Став 1 на Царинскиот закон), постапката за спрове-
дување на царински надзор и за царинење на стоки 
£о кои се снабдуваат превозните средства во меѓу-
народниот сообраќај (член 328 на Царинскиот закон) 
к постапката со стоките сместени во консигнационо 
Складиште што се продаваат заради користење над-
вор од царинското подрачје на Југославија (член 213 
став 6 на Царинскиот закон). 

Слободни царински продавници 

Член 2 
Слободни царински продавници можат да се от-

вораат на воздухопловните пристаништа отворени 
за меѓународен сообраќај во чекалниците наменети 
&Џ патниците во меѓународниот сообраќај (транзитна 
Јгала). 

Транзитната хала во која се отвора слободна ца-
ринска продавница мора да биде така обезбедена 
|цто да е оневозможено внесување и изнесување на 
Стоки, односно влегување и излегување на лица без 
Царински надзор. 

Стоките што се наменети за продажба во сло-
бодна царинска продавница можат да се сместат и 
Во посебни простории што се наоѓаат на воздухо-
пловното пристаниште надвор од транзитната хала. 

Во поглед на царинскиот надзор и постапката 
со стоките, посебните простории од став 3 на овој 
член се сметаат како составен дел на слободната 
царинска продавница. 

Член 3 
Слободна царинска продавница може да отво-

ри организацијата на здружен труд за аеродромски 
услуги односно организацијата на здружен труд 
регистрирана за вршење на таков вид надворешно-
трговска дејност која со организацијата за аеродром-
ски услуги склучила договор за користење на соод-
ветни простории, односно простори во транзитната 
хала. 

Барањето за отворање на слободна царинска 
продавница се поднесува до царинарницата над-
лежна според местото на воздухопловното прис-
таниште. 

Ако барањето за отворање на слободна царинска 
продавница го поднесува организација на здружен 
*РУД регистрирана за вршење на таква надворешно-
трговска деност, кон барањето таа поднесува еден 
примерок од договорот за користење на просториите 
односно просторите наменети за слободна царинска 
продавница и извод од регистарот на надлежниот 
стопански суд. 

Член 4 
По применото барање царинарницата формира 

комисија од три члена која утврдува дали се испол-
нети условите за спроведување на мерките на ца-
ринскиот надзор. 

Комисијата ги прегледува просториите и за 
наодот составува записник во три примероци. Еден 
примерок од записникот царинарницата му предава 
на подносителот на барањето за отворање слободна 
царинска продавница, а два примерока задржува 
за себе. 

Комисијата е должна да изврши преглед на про-
сториите наменети за слободна царинска продавница 
во рок од пет дена од денот на поднесувањето на 
барањето. 

Член 5 
Врз основа на поднесеното Џарање, приложените 

исправи и записникот на комисијата, царинарницата 
донесува решение. 

Во решението, покрај другите податоци, мораат 
да се наведат и условите под кои се одобрува отво-
рањето на слободна царинска продавница. 

Ако заради спроведување на мерките на царин-
ски надзор е тоа неопходно, царинарницата може 
да определи соклучарство или друга соодветна мерка 
на царински надзор. 

Член б 
Во слободна царинска продавница можат да се 

сместат увозни неоцаринети стоки и домашни стоки 
наменети за продажба на патниците во меѓународ-
ниот сообраќај. 

Член 7 
Увозните неоцаринети стоки се сместуваат во 

слободна царинска продавница врз основа на излез-
ниот лист на консигнационите стоки што е пропи-
шан со Правилникот за начинот на пополнување 
и поднесување на исправите во царинската постапка. 

Домашните ЈСТОКИ наменети за продажба на пат-
ниците во меѓународниот сообраќај, се сместуваат во 
слободна царинска продавница врз основа на специ-
фикација или фактура заверена од царинарницата 
надлежна според местото на воздухопловното прис-
таниште на кое слободната царинска продавница 
е отворена. 

Држателот на слободната царинска продавница 
е должен стоките што се сместени во слободната ца-
ринска продавница да ги евидентира во листовите 
на картотеката одвоено за домашни а одвоено за 
странски стоки, според образецот бр. 1, кој е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 
Листовите за домашни стоки се во бела боја, а за 
странски стоки — во зелена боја. 

Во листовите на картотеката секојдневно мораат 
да се внесуваат промените во поглед на видот, ко-
личината и вредноста на примените и продадените 
стоки. 

Член 8 
Листовите на картотеката мораат да бидат заве-

рени и нумерирани од страна на царинарницата. 
Царинарницата води регистар на заверените лис-

тови на картотеката. 

Член 9 
Во слободната царинска продавница стоките 

можат да им се продаваат само на патниците и на 
членовите на екипажот на воздухопловот што па-
туваат во странство, и тоа по задолжителна царин-
ска контрола, како и на патниците и на членовите 
на екипажот на воздухопловот во провозот преку 
царинското подрачје на Југославија, и тоа најрано 
на еден час од времето предвидено за полетување 
на воздухопловот. Во времето кога не се врши про-
дажба, слободната царинска продавница мора да 
биде затворена. 
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Во. слободната царинска продавница стоките 
можат да им се продаваат само на лицата што со 
„бордингкарта" ќе докажат дека се патници од став 
1 на овој член. 

Патниците што доаѓаат од странство а кои го за-
вршуваат патувањето на друго воздухопловно при-
станиште во Југославија, се сметаат како патници 
во провоз, во смисла на став 1 на овој член, се до 
слетувањето на одредишното воздухопловно приста-
ниште, ако-на воздухопловното пристаниште на кое 
слетале непосредно од странство не ја минале ца-
ринската контрола. 

Член 10 
Домашните стоки продадени во слободната ца-

ринска продавница не се царинат, освен ако орга-
низацијата на здружен труд го бара тоа. 

Извозната царинска декларација за царинење 
на стоките од став 1 на овој член, се поднесува на 
образецот што е пропишан со Правилникот за на-
чинот на пополнување и поднесување на испра-
вите во царинската постапка, и тоа до 15-ти во 
месецот за стоките продадени во слободната царин-
ска продавница во претходниот месец или во друг 
рок што ќе го определи царинарницата. 

Кон извозната царинска декларација се подне-
сува и посебна спецификација која се составува, 
врз основа на дневните пресметки на продажба-
та. Царинарницата на воздухопловното пристани-
ште ја споредува спецификацијата со листовите на 
картотеката и ја заверува. 

Враќање на домашни непродадени стоки во 
внатрешниот промет се врши врз основа на поврат-
ниот лист. Повратниот лист се поднесува на обра-
зецот бр. 3, што е отпечатен кон овој правилник и 
е негов составен дел и го заверува царинарницата. 
Повратниот лист се поднесува најмалкуве три при-
мероци, од кои еден задржува царинарницата, вто-
риот царинарницата # го предава на слободната 
царинска продавница, а третиот ги придружува сто-
ките до излегувањето од воздухопловното приста-
ниште. 

Снабдување на воздухоплови 

Член 11 
Заради снабдување на воздухоплови што соо-

браќаат со странство, стоките од консигнационо 
складиште можат да се упатат на воздухоплов не-
посредно или преку прирачен магацин во воздухо-
пловното пристаниште. 

Домашните стоки што се наменети за снабдува-
ње на воздухоплови што сообраќаат со странство 
се упатуваат на воздухоплов врз основа на пресме-
тковниот лист. Пресметковниот лист се пополнува 
според образецот бр. 2, што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел и го заверува 
царинарницата на воздухопловното пристаниште. 

Член 12 
Ако стоките од консигнационо складиште се 

упатуваат на воздухоплов непосредно, држателот 
на консигнационото складиште е должен на цари-
нарницата да ti поднесе излезен лист на консигна-
циони стоки. 

Царинарницата што врши царински надзор над 
консигнационото складиште ги заверува сите' при-
мероци на излезниот лист и два примерока задржу-
ва, а еден му .предава на држателот на консигнаци-
оното складиште заради раздолжување на евиденци-
јата. Другите примероци штс5 ги придружуваат сто-
ките до воздухопловот ги заверува царинарницата 
на воздухопловното пристаниште, и еден примерок 

му предава на заповедникот на воздухопловот, од-
носно на овластениот член на екипажот, два приме-
рока — на организацијата на здружен труд што 
врши снабдување на воздухоплови, а еден приме-
рок, како потврда за приемот на стоките, и враќа 
на царинарницата што стоките ги упатила на воз-
духопловот. 

Член 13 
Податоците за примените стоки се пренесуваат 

од излезниот лист на пресметковниот лист (член 11). 
Пресметковниот лист се пополнува најмалку во 

три примерока, кои мораат да бидат нумерирани со 
ист реден број. 

Ако е снабден воздухоплов што пред напушта-
њето на • царинското подрачје на Југославија при-
станува на едно или повеќе воздухопловни приста-
ништа во Југославија, царинските обележја од сто-
ките, односно просторите во кои се сместени стоки-
те можат да се симнат дури по полетувањето на 
воздухопловот од воздухопловното пристаниште од 
кое полетува во странство. 

Упатувањето на стоките од едно воздухопловно 
пристаниште во друго воздухопловно пристаниште 
во Југославија, не се смета како снабдување во 
смисла на одредбите од овој правилник, туку сто-
ките се упатуваат под царински надзор. 

'Член 14 
По завршеното летање, заповедникот на возду-

хопловот, односно овластениот член на екипажот е 
должен да го заклучи пресметковниот лист. 

Царинарницата на воздухопловното пристани-
ште ги заверува заклучените Пресметковни листови 
и еден примерок задржува, а еден му доставува на 
држателот на консигнационото складиште што сто-
ките ги упатил на воздухопловот. 

Организацијата на здружен труд што врши 
снабдување на воздухоплови е должна до царинар-
ницата да поднесе месечна рекапитулација (попи-
сен лист) на заверените пресметковни листи. 

Член 15 ;! 
Стоките што не се продадени за време на лета-

њето на меѓународни линии, можат да се вратат во 
консигнационото складиште или да се задржат на 
воздухопловот. 

На стоките што остануваат во воздухопловот, 
Односно во просторите во кои се сместени, мораат 
да се стават царински обележја кои не смеат да 
се повредат пред полетувањето на воздухопловот 
во странство. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, во случаите на кружни летања и на летања 
пократки од еден час, кога членовите на екипажот 
не го напуштаат воздухопловот, пресметковните ли-
стови можат да се заклучат и по завршениот круг 
(синџир). 

Со домашните стоки што не се продадени за 
време на летањето на меѓународни линии, се по-
стапува на начинот пропишан со член 10 став 4 па 
овој правилник. 

Член 16 w 

Стоките наменети за снабдување на воздухо-
плови што сообраќаат со странство, можат прет-
ходно од консигнационото складиште да се упатат 
во прирачниот магацин на воздухопловното при-
станиште. 

Организацијата на здружен , труд регистрирана 
за снабдување на воздухоплови во меѓународниот 
сообраќај, може да бара отворање на прирачен ма-
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гаџин само на воздухопловното пристаниште отво-
рено за меѓународен сообраќај. 

Барањето за отворање на прирачен магацин се 
поднесува до царинарницата надлежна според ме-
стото на воздухопловното пристаниште. 

Во поглед на постапката на отворањето, сместу-
вањето на стоките и царинскиот надзор над стоките 
во прирачниот магацин, сообразно се применуваат од-
редбите што се однесуваат на консигнационите 
складишта и на слободните царински продавници. 

Член 17 
На постапката за упатување стоки од консигна-

ционо складиште во прирачен магацин, сообразно 
се применува одредбата на член 12 од овој пра-
вилник. 

Член 18 \ 
За стоките што се примени во прирачен мага-

цин се води евиденцијата пропишана за консиша-
ционото складиште. 

Член 19 
Упатувањето на стоките од прирачвиот магацин 

на воздухоплов се врши врз основа на пресметков-
ниот лист. 

Царинарницата на воздухопловното пристаниш-
те ги заверува сите примероци на пресметковниот 
лист, од кои еден останува во прирачниот магацин, 

другите ги придружуваат стоките и му се преда-
ваат на заповедникот на воздухопловот, односно на 
овластениот член на екипажот. 

I 1 Член 20 
Со стоките примени во воздухоплов, се поста-

пува сообразно со одредбите на чл. 13 до 16 од овој 
правилник. 

> ' Член 21 ' 1 i 
Постапката за царинење на домашни продадени 

стоки во воздухоплов се спроведува сообразно со од-
редбата на член 10 од овој правилник. 

ј Член 22 
Непродадените стоки можат од воздухопловот, 

односно од прирачниот магацин да се вратат во кон-
сигнационото складиште од кое се упатени. 

Враќањето на стоките во консигнационото скла-
диште се врши врз основа на повратниот лист. 

Член 23 
Снабдувањето на воздухопловите што сообраќаат 

со странство со гориво и мазиво, се врши само под 
непосреден царински надзор или преку посебни мес-
та — „бункери". На отворите на „бункерите" и на 
брои лата што го регистрираат протокот на горивото 
односно мазивото, мораат да се стават царински 
обележја. 

Ако снабдувањето на воздухоплови се врши 
преку „бункери", организацијата регистрирана за 
снабдување на превозни средства во меѓународниот 
сообраќај е должна да води евиденција за сместе-
ното и продаденото гориво, односно мазиво. 

Член 24 
Постапката на царинењето на горивото и мазиЕОТо 

со кое е снабден воздухопловот се спроведува во 
се според одредбите на член 10 од овој правилник. 

Снабдување на бродови 

Член 25 
Домашните и странски бродови што сообраќаат 

со странство, како и странски јахти, едрилици и 
други пловни објекти на кои е можен подолг прес-
тој на екипажот и на патниците, што имаат кабина, 
кујна, санитарни и навигациони уреди и кои се ре-
гистрираат според прописите за регистрација на 
пловни објекти, кога се наоѓаат во крајбрежното 
море на Југославија и на реките отворени за меѓу-
народен сообраќај, тие од слободната царинска зона 
или од консигнационо складиште под условите пред-
видени со овој правилник, можат да се снабдуваат 
со животни намирници, цигари, пијачки, гориво, ма-
зиво, технички стоки и други производи потребни 
за време на пловидбата. 

Како снабдување, во смисла на одредбата на 
став 1 од овој член, не се смета упатувањето на брод, 
јахта, едрилица или друг пловен објект делови на 
опрема, резервни делови и други производи неоп-
ходни за нивна поправка или редовно одржување. 

Стоките наменети за снабдување на бродови, 
јахти, едрилици и други пловни објекти можат од 
консигнационото складиште претходно да се упатат 
во прирачен магацин на организацијата на здружен 
труд регистрирана за снабдување на превозни сред-
ства во луката, односно пристаништето отворено 
за меѓународен сообраќај. 

На постапката за отворање на прирачен магацин, 
за упатување стоки од консигнационо складиште во 

.прирачен магацин, и за водење евиденција за сто-
ките, сообразно се применуваат одредбите на чл. 16 
до 18 од овој правилник. На постапката за упату-
вање стоки од прирачниот магацин на брод, јахта, 
едрилица или друг пловен објект сообразно се при-
менува член 12 став 2 на овој правилник. 

Член 26 
Упатувањето на стоки од консигнационо скла-

диште или од слободна царинска зона заради снаб-
дување на бродови, јахти, едрилици и други пловни 
објекти се врши врз основа на излезен лист, во со-
гласност со член 27 од Правилникот за начинот на 
пополнување и поднесување на исправи во царин-
ската постапка. 

Царинарницата може да презема и други мерки 
на царински надзор над стоките што се упатуваат 
заради снабдување на бродови, јахти, едрилици и 
други пловни објекти. 

Член 27 
Домашните и странските бродови што сообраќаат 

на редовните и „чартер" линии во меѓународниот 
сообраќај, можат да се снабдуваат со животни на-
мирници, цигари, пијалаци, технички стоки и други 
производи наменети на бродот, екипажот, патниците 
во количините што се потребни за пополнување на 
бродските залихи. 

До составувањето на заминувачкиот манифест, 
стоките од став 1 на овој член се ставаат под царин-
ски надзор сообразно со член 122 став 3 на Царин-
скиот закон. 

Натоварување™ на стоките во брод заради пре-
воз во меѓународниот сообраќај не се смета како 
снабдување во смисла на член 25 од овој правилник. 
Податоците за цигарите, жестоките алкохолни пи-
јалаци и другите производи што се сметаат како 
монополски, што се превезуваат со бродот, мораат, 
во смисла на член 296 на Царинскиот закон да се 
запишат во заминувачкиот манифест и во книгата 
на генералниот товар. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од о в о ј член, 
Домашните бродови што сообраќаат на р е ДОЕ н и т о 
'линии во меѓународниот сообраќај на Јагнешкото 

/Море, можат да се снабдуваат со ц и г а р и и л и д р у г и 
тутунски преработки и жестоки алкохолни п и ј а л а ц и 

t само во количините што се неопходни и з а в и с н о 
од бројот на членовите иа екипажот, односно пат-
ниците и должината на патувањето. 

По член на екипажот и по к а ч е н патник б р о д о т од 
став 4 на овој член може да са снабде со ц и г а р и 
најмногу до 200 парчиња или со други тутунски пре-

работки во соодветни количини и со жестоки алко-
холни пијалаци до половина литар. 

Ако бродот од став 4 се задржува надвор од 
царинското подрачје на Југославија подуго од 24 
часа, покрај количините од став 5 на овој член. 
бродот може да се снабде уште и со цигари до 40 
парчиња или со други тутунски преработки во со-
одветната количина и со жестоки алкохолни пија-
лаци до половина литар, по член на екипажот и по 
качен патник — за секој ден на 'задржување надвор 
од царинското подрачје на Југославија. 

1 | ,, Член 28 
Странските јахти, едри лици и други пловни об-

јекти од член 25 на овој правилник, што впловуваат 
во крајбрежното море на Југославија и во реките 
отворени за меѓународен сообраќај, можат во пр-
вата лука еднаш да се снабдат со цигари до 200 
Парчиња или со други тутунски преработки во со-
одветно количество и со жестоки алкохолни пија-
лаци до половина литар по член на екипажот и 
по качен патник, а за секој ден задржување во 
царинското подрачје на Југославија — уште со 
цигари до 40 парчиња или со други тутунски пре-
работки во соодветно количество и до половина 
литар жестоки алкохолни пијалаци, по член на 
екипажот и по качен патник. Дневното снабдување 
со цигари или со други тутунски преработки и со 
жестоки алкохолни пијалаци може да се врши и 
однапред но најмногу за 21 ден. 

Странските јахти, едрилици и други пловни об-
јекти можат во луката од која ја напуштаат Југо-
славија еднаш да се снабдат со .цигари до 400 пар-
чиња или со други тутунски преработки во соод-
ветна количина и до еден литар жестоки алкохолни 
пијалаци — по член на екипажот и по качен пат-
ник. 

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

За извршеното снабдување царинарницата става 
забелешка на одобрувањето за пловидбата. 

Член 29 ' 1 

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

Царинскиот надзор се спроведува врз основа на 
фактура, односно издатница на организацијата на 
здружен труд што врши снабдување. Царинарни-
цата ги заверува фактурите, односно издатниците, по 
Правило, по извршеното снабдување. Зависно од ус-
ловите на снабдувањето, царинарницата може да 
определи и други мерки на царински надзор. 

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

В о о п р а в д а н и с л у ч а и (винта с и л а , н е д о с т и г на 
г о р и в о , о д н о с н о ма31 гео з а Е р е м е п а п л о в и д б а , з а д р -
ж у в а њ е БО С р одот р а д и л и и : т е и др,) н а д л е ж н а т а ц а -
р и н а р н и ц а м о ж е д а о д о б р и н а б р о д , ј а х т а , е д р и л и ц а 
и л и д р у г и п л о в е н о б ј е к т , ш т о о с т а н а л б е з г о р и в о , 
о д н о с н о м а з и в о од д р у г б р о д , ј а х т а , е д р и л и ц а и л и 
п л о в е н о б ј е к т д а се п р е н е с а т п о м а л и к о л и ч и н и н а 
г о р и в о и л и м а з и в о , п о т р е б н и з а п л о в и д б а д о п р в а т а 
л у к а , о д н о с н о п р и с т а н и ш т е в о к о е м о ж е д а се и з -
в р ш и р е д о в н о с н а б д у в а њ е . t 

Ч л е н 3 0 , 

П р о д а ж б а т а н а д о м а ш н и с т о к и з а р а д и с н а б д у -
в а њ е н а д о м а ш н и и с т р а н с к и б р о д о в и , ш т о с о о б р а -
ќ а а т со с т р а н с т в о и н а с т р а н с к и ј а х т и , е д р и л и ц и и 
д р у г и п л о в н и о б ј е к т и се в р ш и в о с о г л а с н о с т со п о -
с е б н и т е п р о п и с и , б е з о г р а н и ч у в а њ е н а к о л и ч и н а т а . 

При продажбата на домашни стоки заради снаб-
дување -на бродови, јахти и едрилици или други 
ПЛОЕНИ објекти, во се се постапува како кај извозот 
на стоки, ако организацијата на здружен труд ре-
гистрирана за снабдување на бродови во меѓународ-
ниот сообраќај поднесе извозна царинска деклара-
ција. 

Декларацијата се поднесува најдоцна до 15-ти во 
месецот за стоките предадени во претходниот месец 
или во друг рок што ќе го определи царинарницата. 
Кон декларацијата се поднесуваат соодветните при-
мероци на заверените излезни листови и фактури, 
односно издатници. 

Снабдување на вагон-ресторани, на коли за спиење 
и на службени коли во меѓународниот железнички 

сообраќај 
I 

Член 31 1 ^ 
Залихите на животни намирници, на пијачки Л 

на други производи што служат за потребите на 
патниците, кои при преминувањето на царинската 
линија, ќе се затекнат во вагон-рестораните, во ко-
лите за спиење или во службените коли на меѓуна-
родните експресни возови (член. 327 на Царинскиот 
закон), придружникот на односните железнички 
коли е должен да ги запише во списокот само ако 
нивното пакување е стандардно за продавање на та-
ков вид стоки на мало, или ако количините ги над-
минуваат нормалните потреби на потрошувачката во 
возот. 

Списокот се составува во три примероци кои ги 
заверува влезната царинарница. Еден примерок за-
држува царинарницата, а останатите два му ги пре-
дава на придружникот еа односните коли, кој еден 
примерок ќ предава на излезната царинарница. 

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

Царинските обележја можат да се повредат дури 
по излегувањето на возот од царинското подрачје на 
Југославија. 

Член 32 
Снабдување на железничките коли од член 30 

на овој правилник со животни намирници, освежу-
вач™ пијачки, десерта, цигари и други производи 
на попатните станици во Југославија можат да вр-
шат само организациите на здружениот труд реги-
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стрирани за вршење на таков вид надворешнотргов-
ско работење. 

Количините на стоките за железнички превоз-
ни средства од став 1 на овој член, заедно со ко-
личините на стоките од член 327 на Царинскиот 
закон, не можат да ги надминат потребите на ре-
довната потрошувачка во возот за време на оде-
њето и враќањето. 

За овие стоки од став 2 на овој член придру-
жникот на колите не е должен да составува посе-
бен список туку купувањето на стоките го дока-* 
жува со сметка или со спецификација заверена од 
продавачот. 
Постапка со стоките сместени во консигнационо 

складиште 
Член 33 

Стоките сместени во консигнационо складиште 
кои се продаваат заради користење надвор од ца-
ринското подрачје на Југославија (член 213 став 6 
од Царинскиот закон) мораат да му се предадат на 
овластениот возач на превоз под царински надзор. 

Завршни одредби 

Член 34 
Со влегувањето во сила на овој правилни?! 

престанува да важи Правилникот за условите за 
отворање слободни царински продавници и за ца-
ринскиот надзор и царинењето на>стоките што се 
продаваат во слободните царински продавници и на 
стоките со кои се снабдуваат превозните средства 
во меѓународниот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/73, 54/73 и 39/75). 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 

1976 година. 
Бр. 8241 

23 јули 1976 година 
Белград 

Сојузен секретар ' 
- за финансии, 

Момчило Демовиќ, е. р. 

Образец бр. 1 

(Држател на консигнационо складиште) 

(Аеродром — авион) 

ПРЕСМЕТКОВЕН ЛИСТ БР. 

Образец бр. 2 
Датум 

Линија и број на летањето 

Излезен лист — 
Пренесено од лист — 
Пренесено на лист — 
Број на боксеви ~ 
Број на цар. пломби 

(Заверува царинарницата при 
заминување на авионот) 

(Заверува царинарницата при 
враќање на авионот) 

(Предал стоки) 

(Примил стоки) 

*) Вредноста се изразува во валутата во која стоката се продава од консигнационото складиште. 
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564. 

Врз основа на член 39 став 6, член 45 став 2, 
член 47 став 5 и член 314 став 2 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/78), на предлог од 
директорот на Сојузната управа за царини, сојуз-
ниот секретар за финансии издава 

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

СКАТА ОСНОВИЦА 

1. Со оваа наредба се пропишуваат начинот на 
утврдување на царинската основица при царине-
њето на стоките што се увезуваат (чл. 34 до 47 на 
Царинскиот закон), условите за користење толеран-
ција на времето (член 39 став 6 на Царинскиот за-
кон) и начинот на утврдување на царинската осно-
вица за привремено увезени стоки, како и постап-
ката за наплатување на царината и на другите 
увозни давачки на вредноста на привремено увезе-
ните стоки намалена поради употребата, користе-
њето и другото располагање (член 314 на Царин-
скиот закон). 

2. Ако во постапката на утврдување на царин-
ската основица се установи дека не се исполнети 
условите од член 35 став 1 на Царинскиот закон, од-
носно дека пријавената цена е значително пониска 
од цената на идентични или слични стоки, царинар-
ницата ја утврдува царинската основица со споре-
дување на цената на стоките што се увезуваат со: 

1) цената на идентични CTOKPI ШТО ГИ продава 
истиот продавач на кој и да било купувач во Југо-
славија во истиот момент, со истата количина и во 
истиот облик на купопродажба (малопродажба и го-
лемопродажба на стоките во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет); 

2) цената на идентични стоки што ги продаваат 
други продавачи од истата земја на кој и да било 
купувач во Југославија, во истиот момент, истата 
количина и во истиот облик на купопродажба; 

3) цената по' која другите продавачи од истата 
земја му продаваат слични стоки на кој и да било 
купувач во Југославија во истиот момент, иста ко-
личина и во ист облик на купопродажба; 

4) цената по која продавачите од други земји 
продаваат идентични, односно слични стоки на кој 
и да било купувач во Југославија, во истиот момент, 
истата количина и во истиот облик на купопро-
дажба. 

3. Како идентични стоки, во смисла на точка 2 
од оваа наредба, се сметаат стоките што во поглед на 
квалитетот и другите својства и условите на набав-
ката се разликуваат од стоките со кои се спроведу-
ваат. 

Како слични стоки, во смисла на точка 2 од оваа 
наредба, се сметаат стоките што во поглед на видот 
и квалитетот битно не се разликуваат од стоките со 
кои се споредуваат. 

Ако стоките се увезуваат сукцесивно, како 
иста количина, во смисла на точка 2 од оваа наред-
ба се смета целокупната договорена количина што 
е увезена или ќе се увезе во вообичаените рокови 
на испораката за таквиот вид стоки. 

4. Како толеранција на времето за прифаќање 
на договорената цена може да се земе периодот од 
денот вклучувањето на договорот за купопро-
дажбата на стоките до денот на преминувањето на 
стоките писку царинската линија, ако стоките се 
испорачани во вообичаениот рок на испораката за 
таквиот вид стоки и во вообичаените услови на 
транспорт. 

5. За стоките што се издаваат под закуп, а не 
се појавуваат во прометот како предмет на купо-
продажба, царинската основица ја претставува из-

носот на закупнината пресметан за 5 години. Така 
утврдениот износ се намалува за износот на трошо-
ците од член 34 став 4 точка 4 на Царинскиот закон 
за кои во постапката на царинењето ќе се утврди 
дека не се засметуваат во царинската основица. 

6. При утврдувањето на царинската основица 
царинарницата проверува дали вредноста на стоки-
те ги опфаќа сите трошоци настанати во врска со 
набавката на стоките и со нивното доставување до 
местото на влегувањето во царинското подрачје на 
Југославија, односно до одредишната лука или при-
станиште во Југославија (во натамошниот текст: 
местото на влегувањето во царинското подрачје на 
Југославија), и тоа: 

1) трошоците на превозот; 
2) трошоците на осигурувањето; 
3) провизијата на посредникот; 
4) трошоците настанати со прибавувањето на 

документација за купување на стоките, вклучувајќи 
ги и конзуларните такси; 

5) таксите и давачките што ги товарат стоките 
вон царинското подрачје на Југославија, освен да-
вачките за кои на продавачот му се признава право 
на враќање; 

6) трошоците на амбалажата; 
7) трошоците на натоварот и претовареа; 
8) другите трошоци во врска со доставувањето 

на стоките. 
7. Како трошоци на превозот, во смисла на член 

36 на Царинскиот закон, што се засметуваат во 
царинската основица, се сметаат сите трошоци на-
станати во врска со превозот и со доставувањето 
на стоките до влегувањето во царинското подрачје 
на Југославија, без оглед на тоа дали бродот односно 
воздухопловот пред тоа пристанал во некоја домаш-
на лука или пристаниште или одредишната лука 
или пристаниште се со дополнителна промена на 
диспозицијата. 

8. Ако трошоците на превозот во исправите за 
царинење на стоките се пресметани до местото на 
испораката внатре во царинското подрачје на 
Југославија, трошоците , на превозот од местото на 
влегувањето во царинското подрачје на Јусославија 
до местото на испораката не се засметуваат во ца-
ринската основица. 

Ако фактичкиот износ на превозните трошоци 
е пресметан врз основа на единствена тарифа за 
превоз на стоки спрема единицата на растојание, 
трошоците на превозот од местото на влегувањето 
во царинското подрачје на Југославија до местото 
на испораката се пресметуваат според таа тарифа. 

Ако фактичкиот износ на превозните трошоци 
е пресметан врз основа на тарифа според која тро-
шоците на превозот опаѓаат зависно од должината 
и од тежината на стоките (специјална тари-
фа), трошоците на превозот од местото на влегува* 
њето во царинското подрачје на Југославија до 
местото на испораката се пресметуваат според таа 
тарифа. 

Ако се договорени трошоци за превозот до ме-
стото на испораката и ако височината на тие тро-
шоци од местото на влегувањето во царинското под-
рачје на Југославија до местото на испораката од 
договорот и од другите поднесени исправи не може 
да се утврди, во царинската основица се засметува 
целиот износ на трошоците на превозот. 

9. Ако стоките се превезуваат со превозни сред-
ства што не се во редовен сообраќај (сопствени во-
зила и др.), трошоците на превозот се пресметуваат 
според превозните тарифи што важат за односниот 
вид превоз на стоки во редовниот сообраќај. Подно-
сителот на декларацијата е должен да поднесе до-
кази за така пресметаните трошоци. 

10. Трошоците на превозот за стоките што се 
превезуваат со воздушно превозно средство, без 
оглед дали помеѓу купувачот и продавачот е дого-
ворен таков превоз со воздухоплов или не, се за-
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слетуваат во царинската основица во износот што 
му одговара на платениот превоз на стоките до 
одредишното воздухопловно пристаниште отворено 
за меѓународниот сообраќај. 

11. АКО се увезуваат стоки што продавачот ги 
испорачува по единствени цени независно од 
оддалеченоста на местото на испораката, како 
царинска основица се зема единствената цена без 
одбивање на трошоците на превозот од местото на 
влегувањето во царинското подрачје на Југославија 
до местото на испораката. 

12. Ако се увезува опрема што домашни органи-
зации на здружен труд ја купиле во странство и ги 
користеле на градилишта во странство, како тро-
шоци на превозот што се засметуваат во царинската 
основица се земаат само трошоците од градилиштето 
во странство од кое опремата се упатува во Југосла-
вија до местото на влегувањето во царинското под-
рачје на Југославија. 

13. За бродовите во царинска основица се за-
сметуваат само фактичните трошоци неопходни за 
доставување на бродот од луката на преземањето до 
местото на влегувањето во царинското подрачје на 
Југославија. 

14. Трошоците на осигурувањето на стоките до 
влегувањето во царинското подрачје на Југославија, 
во смисла на член 36 на Царинскиот закон, се засме-
туваат во царинската основица, без оглед дали оси-
гурувањето е договорено или не. 

Ако од договорот за осигурување или од други 
исправи не може да се утврди износот на трошоците 
на осигурувањето до влегувањето во царинското 
подрачје на Југославија, во царинската основица се 
засметува целиот износ на платените трошоци на 
осигурувањето на односните стоки. 

Ако осигурувањето не е договорено, во царин-
ската основица се-засметуваат просечните трошоци 
на осигурувањето на такви стоки според видот на 
превозот во редовниот сообраќај. 

15. Сите трговски посреднички провизии во врс-
ка со продажбата на стоки (агентска, брокерска 
делкредере, застапничка, комисиона, шпедитерска и 
консигнациона) и другите провизии во врска со 
осигурувањето, доставувањето и со слични услуги 
што им се плаќаат на посредници, во странство се 
засметуваат во царинската основица. 

Застапничката провизија во делот во кој служи 
за намирување на трошоците за изработка на прог-
рами за применување и пуштање во работа на увоз-
на опрема како и за обука на кадри, не се засметува 
во царинската основица. 

Провизиите што купувачот во Југославија & ги 
плаќа на организацијата на здружен труд за посре-
дување при купувањето на стоките, не се засмету-
ваат во царинската основица. 

16. Трошоците настанати во странство во врска 
со прибавување документација за купување стоки 
(уверение за потекло на стоки, уверение за фито-са-
нитарен преглед, превод на документација и др.) и 
конзуларните такси се засметуваат во царинската 
основица. 

Ако се увезуваат стоки чија продажна цена 
според договорот се утврдува зависно од квали-
тетот, количината, чистотата и други особини што се 
утврдуваат со квалитативен и квантитативен пре-
глед, трошоците на таквиот преглед се засметуваат 
во царинската основица ако настанале во странство. 

17. Сите давачки и такси што ги товарат сто-
ките вон од царинското подрачје на Југославија, 
се засметуваат во царинската основица, освен ако 
на продавачот, според прописите на земјата на чие 
подрачје се платени, му се признава правото на вра-
ќање на тие давачки и такси. 

Како давачки, во смисла на оваа точка, не се 
сметаат давачките што во одделни земји се заведу-
ваат како инструменти на политиката на курсот на 
националната валута. 

18. Трошоците за надворешна и внатрешна во-
обичаена (стандардна) амбалажа во која се доставу-
ваат стоките што се увезз7ваат (садници, буриња, 
картонски кутии, вреќи, ќесиња и ел.), па и ако се 
праќа бесплатно, се засметуваат во царинската ос-
новица на стоките што се увезуваат. 

Трошоците за надворешна и внатрешна амбала-
жа која се праќа посебно и за невообичаена (не-
стандардна) амбалажа (куфери, торби, амбалажа од 
благородни метали и од други скапоцени матен;за-
ли, од специјална изработка и ел.) не се засметуваат 
во царинската основица на стоките што се доставу-
ваат во таа амбалажа, туку се царинат посебно спо-
ред нормалната цена на таква амбалажа. 

19. Ако стоките се доставуваат во амбалажа што 
не е продадена со стоките и која се враќа во стран-
ство, трошоците за превозот на амбалажата при 
враќањето во странство на осигурувањето, на амор-
тизацијата и другите трошоци во врска со доставу-
вањето на амбалажата се засметуваат во царинската 
основица на стоките што се испорачани во таа 
амбалажа. 

20. Трошоците за натовар, претовар, складирање 
и другите трошоци во врска со доставувањето на 
стоките, настанати вон од царинското подрачје на 
Југославија, се засметуваат во царинската основица. 

Како други трошоци во врска со доставувањето, 
се сметаат трошоците за препакување, сортирање, 
сушење, мерење и др. 

Трошоците настанати на име на колска, од-
носно бродска денгуба, не се засметуваат во царин-
ската основица. 

21. Вредноста на правото на употреба на па-
тенти и модели, во смисла на член 37 и 38 на Ца-
ринскиот закон, ја претставува износот што купу-
вачот е должен да го плати на име користење на со 
патент заштитениот пронајдок според кој се про-
изведени стоките што се увезуваат. 

22. Вредноста на правото на употреба на па-
тентиран пронајдок или на заштитен модел не се 
засметува во нормалната цена на увезените стоки 
(нацрти, модели, прототипови на машини) ако на 
увозникот врз основа на договорот му е отстапено 
правото да се користи со него заради репродукција. 

23. Ако се увезуваат стоки што се произведени 
врз основа на патентиран пронајдок или при чија 
изработка е користен заштитен модел, нормалната 
цена ги подразбира трошоците настанати во врска 
со договореното отстапување на патентот или моде-
лот кога тоа право се користи во однос на стоките 
што се увезуваат. 

24. Ако се увезени стоки што се користат како 
средство за репродукција, а во прашање е производ 
што може да се користи и во редовната употреба 
(книга, модел на фустан, прототип на машини и др.), 
царинската основица на тие стоки претставува це-
ната по која таквите стоки вообичаено се продаваат. 
Ако стоките исклучиво се користат како средство 
за репродукција (на пример: матрици за грамофонски 
плочи), царинска основица претставува вредноста 
на материјалот за изработка на тие стоки (на при-
мер: вредноста на материјалот за изработка на мат-
рици за грамофонски плочи). 

25. Трошоците на монтирањето, во смисла на 
член 40 став 2 на Царинскиот закон, што странскиот 
испраќач на стоките врз основа на договорот го из-
ведува во Југославија, не се засметуваат во царин-
ската основица. 

26. Намалувањето на продажната цена, вклучу-
вајќи ги и сезонските намалувања, што се одобру-
ваат на секој купувач во Југославија за ист вид и 
количина на стоки, не се засметуваат во ца^м^ската 
основица. 

27. Каматата што купувачот ја плаќа поради 
продажбата на стоки на кредит, не се засметува во 
царинската основица на стоките што се увезуваат. 

28. Во царинската основица не се засметуваат 
трошоците на име обезбедување на парични след-
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ства во странство (на пример: провизија за паричен 
кредит за плаќање на увезените стоки). 

29. Намалувањето на продажната цена што му 
се одобрува на купувачот на саемски експонат (са-
емски рабат), се засметува во царинската основица. 

30. Паричниот рабат и другите намалувања на 
продажната цена што не им се достапни на сите 
купувачи во Југославија, односно што странскиот 
продаван на стоки посебно им ги одобрува само на 
своите исклучиви претставници, застапници или 
концесионер^ се засметуваат во царинската осно-
вица. 

31. Намалувањето на цената што му се одобрува 
на купувачот поради плаќање однапред (акредитив-
-рабат и др.), се засметуваат во царинската осно-
вица на стоките што се увезуваат. 

32. Вредноста на стоките испорачани на име на. 
посебни попусти во натура (стоковен рабат) за-
сметува во царинската основица на стоките што се 
увезуваат. 

33. Вредноста на стоките означена во фактурата 
ќе се смета како нормална цена, во смисла на член 
39 на Царинскиот/ закон, ако ги опфаќа и сите 
трошоци настанати во врска со набавката на стоки-
те и нивното доставување до местото на влегување-
то во царинското подрачје на Југославија. 

34. Ако фактурата на продавачот, која се зема 
како доказ за нормалната цена, не ги содржи сите 
трошоци настанати во врска со продажбата и до-
ставувањето на стоките, царинскиот обврзник посеб-
но ќе ги прикаже тие трошоци и ќе поднесе докази 
за тоа. 

35. Ако се царинат стоки што за време на пре-
возот и доставувањето, односно додека се наоѓа под 
царински надзор претрпеле оштетување, процентот 
на оштетувањето царинарницата го утврдува во по-
стапката пропишана за утврдување на царинската 
основица според процентот на истрошеноста на сто-
ките. 

Како процент на оштетување во смисла на став 
1 од оваа точка, царинарницата може да го прифати 
процентот на оштетувањето што е признаен во по-
стапката за остварување надомест по основ на оси-
гурувањето. 

36. За стоките што југословенски и странски 
Државјани непосредно ги увезуваат или ги примаат 
од странство, а кои не се опфатени со Листата на 
царинските основици (член 42 на Царинскиот закон), 
царинската основица ја утврдува царинарницата со 
процена врз основа на просечните цени на стран-
скиот пазар што се формираат за поединечни, ку-
пувања од страна на граѓаните и просечните трошо-
ци за превоз и доставување на таквите стоки до 
југословенската граница во претходната година. 

37. Утврдувањето на царинската основица за 
стоките што се увезуваат во смисла на член 42 на 
царинскиот закон, се врши врз основа на цените на 
странските пазари на стоки од ист вид или слични, 
а според цените од странски каталози, проспекти, 
ценовници, листи на царински основици, фактури 
ита. 

При утврдувањето на царинската основица се 
признаваат вообичаените парични попусти во цена-
та (рабат, каса-сконто, ослободување од внатрешни 
давачки и ел.), ако странката поднесе докази за тоа, 
или тоа и е познато на царинарницата. 

38. Царинската основица на стоките чија поеди-
нечна вредност не преминува 10.000 динари, ја 
утврдува овластениот царински работник што врши 
преглед на стоките. 

Ако царинскиот работник не може сам да ја 
утврди царинската основица, односно ако се увезу-
ваат стоки чија вредност го преминува износот од 
10.000 динари, царинарницата ќе формира комисија 
за утвпттување на царинската основица. 

39. Комисијата од точка 3$ на оваа наредба се cor 
стои од три члена, кои ги именува царинарницата од 
редот на царинските работници. 

Според укажана потреба, или на предлог од 
царинскиот обврзник, еден член на комисијата од 
став 1 на оваа точка царинарницата може да го 
определи и од редот на стручњаците што не се ра-
ботници на царинарницата. 

40. На царинската декларација ќе се потпишат 
сите членови на комисијата од точка 39 на ова на-
редба што ја утврдиле царинската основица. Во ца-
ринската декларација се наведуваат и доказите врз 
основа на кои е извршено утврдувањето на царин-
ската основица. 

Доказите, по можност, се прилагаат кон царин-
ската декларација. 

На начинот од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе поста-
пи и царинскиот работник што ја утврдил царин-
ската основица (точка 38). 

41. За привремено увезени стоки чија вредност 
е намалена поради употреба, користење или друго 
располагање што на подносителот на декларацијата 
или на друго лице му донело или можело да му 
донесе определена корист, царинарницата врши 
пресметување и наплатување на царината и на дру-
гите увозни давачки врз основицата што ја прет-
ставува износот на годишната истрошеност од 2°/# 
од вредноста изразена во странска валута што сто-
ките ја имале на денот на привремениот увоз, а спо-
ред прописите и стапките што важат на денот на 
истекот на рокот за кој е одобрен привремен увоз. 

Пресметувањето и наплатувањето на царината и 
на другите увозни давачки, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се врши при поднесувањето на барањето 
за продолжување на рокот на привремениот увоз. 

Кон барањето за продолжување на рокот за , 
враќање на привремено увезени стоки, царинскиот 
обврзник е должен да поднесе посебна увозна царин-
ска декларација на вредноста на истрошеноста на 
стоките, пресметана по стапка на амортизација од 
20% годишно од вредноста на стоките изразена во 
странска валута утврдена на денот на привремениот 
увоз. 

Рокот за враќање на привремено увезени стоки 
во странство не може да се продолжи пред уплатата 
на износот на царината и на другите увозни давачки 
пресметани според увозната царинска декларација 
од став 1 на оваа точка. 

Пресметувањето на амортизацијата од 20% го-
дишно за стоките што привремено се увезуваат на 
време пократко од една година, може да се врши 
тримесечно. 

42. При враќањето на привремено увезените сто-
ки во странство сообразно се применуваат одредбите 
на точка 41 од оваа наредба. 

43. Ако привремено увезените стоки се царинат 
конечно, царинарницата ќе изврши пресметување на 
царината и на другите увозни давачки на нормал-
ната цена на истовидни нови стоки, намалена за 
пресметаниот процент за истрошеноста, а според 
прописите и стапките што важат на денот на подне-
сувањето на декларацијата за конечно царинење. 

44. Во рамките на Сојузниот секретаријат за 
финансии се формира комисија што ги подготвува 
ставовите за учеството во работата на меѓународни-
те организации во врска со прашањата на царин-
ската вредност. 

45. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за начинот на 
утводување на плинската основица („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/73). 

46. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Бр. 3-8243/1 
23 јули 1976 година 

Белград 
Сојузен секо етар 

за финансии, 
Момчило Пешовиќ, е. р. 
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565. 

Врз основа на член 36 став 4 и член 39 од Ос-
новниот закон за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добитокот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), прет-
седателот на Сојузниот комитет з.а земјоделство из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ВО ГРАНИЧНИТЕ 
ОПШТИНИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА ДОЛЖ ЈУГОСЛОВЕНСКО-ИТАЛИ-

ЈАНСКАТА ГРАНИЦА 

1. Наредбата за преземање мерки во гранични-
те општиеи во Социјалистичка Република Слове-
нија долж југословенско-италијанската граница 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. -25/76) престанува да 
важи. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот дее 
од денот на објавувањето во „Службен лист ка 
СФРЈ". 

Бр. 3051/3 
26 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
инж. Бранко Турудија, е. р. 

5,66. 

Врз основа на член 63 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), претседателот на Со-
јузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО ВО ЈУГО-
СЛАВИЈА ОД ИТАЛИЈА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОБИТОЧ-
НИ ПРОИЗВОДИ И ЗА ЗАБРАНА НА ВЛЕГУВА-
ЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ВО ЈУГОСЛАВИЈА РД ИТАЛИЈА 

1. Наредбата за забрана на внесувањето во Ју-
гославија од Италија определени добиточни произ-
води и за забрана на влегувањето на определени 
превозни средства во Југославија од Италија 
(,»Службен лист на СФРЈ", бр. 25/76) престанува да 
важи. 

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

Бр. 3051/4 
26 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-претседател 
f на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
инж. Бранко Турудија, е. р. 

567. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KXJRIER" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот ,,Kurier'\ број 178 од 29 јуни 
1976 година, кој излегува на германски јазик во Ви-
ша, Австрија. 

Бр. 650-1-2/220 
15 јули 1973 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. Р-

568. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MUNCHNER MERKUR" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Miinchner Merkur", број 143 
од 24 јуни 1976 година, што излегува на германски 
јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/447 
15 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. Р« 

* 569. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13* од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zei-
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tung", број 135 од 24 јуни 1976 година, кој излегува на 
германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република 
Германија. 

Бр. 650-1-22/445" 
15 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. p. 

570. 

Врз основа на член 9 од Законот за контрола 
на квалитетот на земјоделските и прехранбените 
производи во надворешнотрговскиот промет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 28/75), сојузниот пазарен 
инспекторат објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИ-
ТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ 

НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Контрола на квалитетот на • долунаведените 
земјоделски прехранбени производи и на нивните 
преработки наменети за извоз вршат, и тоа: 

1) на живи говеда, вклучувајќи ги и телињата,-
јунињата и др5'гите говеда:. 

организацијата на здружен труд „Југоинс-
пект", Предузеќе за контролу квалитета и кванти-
тета, Београд, Трг Републике бр. 3 — на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

2) на месо говедско, вклучувајќи го и телешко-
то и јунешкото месо ладено и смрзнато: 

— организацијата на здружен труд „Југоинс-
пект", Предузеќе за контролу квалитета и кванти-
тета, Београд, Трг Републике бр. 3 — на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија освен на териториите на општините 
Сесвета, Бели Манастир и Копривница; 

— Ветеринарска станина Сесвете — на терито-
ријата на општината Сесвете; 

— Ветеринарска станица Бели Манастир — на 
територијата на општината Бели Манастир; 

— Ветеринарска станица Копривница — на те-
риторијата на општината Копривница; 

3) на 1^>нзерви од месо, трајни и по лутра јни: 
Југословенски институту за технологију меса, 

Београд, Каќанског бр. 13 — на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија; 

4) на вино: 
— Институт за јадранске културе и мелиораци-

ју крша, Сплит, Пут Дуилова бр. 11 — на подрач-
јето на Далмација; 

— „Хепок" — истраживачко-развојни центар за 
хортикултуру, Буна кај Мостар — на територијата 
на СР Босна и Херцеговина; 

— Завод за унапредување на лозарството и ви-
нарство^ иа СР Македонија, Скопје, Бутел I — на 
територијата на СР Македонија; 

— Завод за пољопривредну контролу, Београд, 
Теодора Драјзера бр. 11 — на територијата на по-
тесна Србија и САП Косово; 

— Фитосанитетска станица „Адриаконтрола" — 
Винарски лабораториј, Риека, Блажа Полиќа бр. 2 
— на подрачјето на Хрватско Приморје и Истра; 

— Биолошка станица, Вршац, Хероја Пинкија 
бр. 49 — на територијата на САП Војводина, освен 
на територијата на општината Нови Сад; 

— Технолошки факултет, Нови Сад, на терито-
ријата на општината Нови, Сад; 

— Институт за воќарство, виноградарство, ви-
нарство и вртларство, Загреб, Качиќева бр. 9 — на 
територијата на СР Хрватска, освен на подрачјето 
на Далмација, Хрватско Приморје и Истра; 

— Кметијски институт Словеније, Љубљана, 
Хакетова бр. 2 — на територијата на СР Словенија, 
освен на територијата на општината Марибор; 

— Кметијски завод, Марибор, Винарска бр. 14 
— на територијата на општината Марибор; 

5) на овошје, зеленчук и грозје, на преработки 
од овошје и зеленчук и на други производи од рас-
тително потекло, на барање на странскиот купувач: 

организацијата на здружен труд „Југоинс-
пект", Предузеќе за контролу квалитета и кванти-
тета, Београд, Трг Републике бр. 3 — на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

2. Организациите на здружен труд од точка 1 
на овој список вршат контрола почнувајќи од 1 
септември 1976 година. 

Бр. 2015 
26 јули 1976 година 

Белград 

Главен сојузен пазарен 
инспектор, 

Милија Меденица, е. р. 

571. 

Врз основа на член 30 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
сродните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72 , и 36/75), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДА 
ДРЖАТ ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС ВО ДЕВИЗИ КАКО 
МИНИМАЛНА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

ЛИКВИДНОСТА ВО ПЛАЌАЊАТА СО 
СТРАНСТВО 

1. Банката овластена за работите на платниот 
промет и за кредитните работи со странство (во на-
тамошниот текст: овластената банка) е должна на 
своите сметки во странство постојано да располага 
со износот на девизите што, сметајќи во просек за 
изминатиот месец, не може да биде помал од изно-
сот со кој во просек располагале на тие сметки во 
текот на првите шест месеци на 1976 година. 

Како девизи од став 1 на оваа точка се подраз-
бираат девизите наведени во Одлуката за видовите 
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на девизите што се сметаат како девизи од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/73, 21/7.3, 
69/73, 39/74, 57/74 и 34/75). 

2. Просекот на девизите за изминатиот месец, 
во смисла на точка 1 став 1 ка оваа одлука, се прес-
метува со собирање на дневните состојби на сред-
ствата на сметките на овластената банка во стран-
ство и со делење на добиениот збир со бројот на 
дневните состојби во тој месец. 

3. Пресметката, во смисла на точка 2 на оваа 
одлука, овластената - банка ќе ја изработи и ќе ја 
достави до Народната банка на Југославија до 10-ти 
во месецот за изминатиот ^есец. 

Првата пресметка, во смисла на став 1 од оваа 
точка, овластената банка ќе ја изработи за септем-
ври 1976 година. 

4. Упатство за спроведување на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

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

О. бр: 61 
23 јули 1976 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Бранислав Чолановић с р. 

572. 

Врз основа на чл. 16 и 17 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки-на републиките 
и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕТО НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ КРЕДИТИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИ-
СИЈА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО И ВРАЌАЊЕТО НА 

ТИЕ КРЕДИТИ 

1. Кредитите од примарната емисија за намени-
те што ќе ги определи федерацијата, на деловните 
банки и на другите финансиски организации (во 
натамошниот текст: банките), им ги дава Народната 
банка на Југославија преку народните банки на 
републиките и народните банки на автономните 
покраини. 

2. Кредитите од точка 1 на оваа одлука народ-
ната банка на републиката, односно народната бан-
ка на автономната покраина им ги дава на банките 
за кредитирање на крајните корисници чие седиште 
е на територијата на републиката, односно автоном-
ната покраина на која се наоѓа односната народна 
банка. 

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува 
и на кредитите за определени намени што им се 
даваат на банките врз основа на кредитите што тие 
ги дале врз подлога на меници. Во тој случај тери-
торијално е надлежна народната банка на , републи-
ката, односно народната банка на автономната пок-
раина според седиштето на корисникот на кредитот 
што кредитот го добил по таа меница. На овој начин 
се постапува и кога на банките им се даваат креди-
ти за определени селективни намени врз основа на 
есконтирани меници. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка, народната банка на републиката, односно 

н а р о д н а т а б а н к а н а а в т о н о м н а т а п о к р а и н а д а в а 
к р е д т п и з а о б е з б е д у в а њ е на л и к в и д н о с т а н а б а н к и т е 
с п о р е д с е д и ш т е т о н а т и е б а н к и , б е з о г л е д д а л и б а н -
к и т е т о ј к р е д и т го к о р и с т а т в р з о с н о в а н а х а р т и и 
од в р е д н о с т , в р з о с н о в а н а п л а с м а н и д а д е н и в р з 
п о д л о г а н а х а р т и и од в р е д н о с т и л и в р з о с н о в а н а 
д а д е н и б е с к а м а т н и п о з а ј м и ц и н а о в л а с т е н и м е -
н у в а ч и . 

3. К р е д и т и т е од т о ч к а 1 н а ОЕаа о д л у к а м о ж а т 
д а г и к о р и с т а т б а н к и т е ш т о в о с м и с л а н а в а ж е ч -
к и т е п р о п и с и г и и с п о л н у в а а т у с л о в и т е н а к р е д и т -
н а т а с п о с о б н о с т . 

4. З а и с п о л н у в а њ е т о н а у с л о в и т е од т о ч к а 3 н а 
о в а а о д л у к а н а р о д н а т а б а н к а н а р е п у б л и к а т а , о д -
н о с н о н а р о д н а т а б а н к а н а а в т о н о м н а т а п о к р а и н а ј а 
в о д и п р о п и ш а н а т а е в и д е н ц и ј а . 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина ја води врз основа на пода-
тоците од самоуправната спогодба за основањето на 
банката, статутот на банката, доказот за регистра-
цијата и другите докази од кои може да се утврди 
дека банката може самостојно да воспоставува од-
носи со Народната банка на Југославија, со народ-
ните банки на републиките и со народните банки 
на автономните покраини. 

5. За кредитирање на намените што се предви-
дени со актите за кредитната политика за тековна-
та година, народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина и одоб-
рува на банката еден рамковен кредит од примар-
ната емисија. 

Покрај кредитот од став 1 на оваа точка, на 
банката и се одобрува посебен рамковен кредит за 
обезбедување на ликвидноста врз основа на опре-
делени хартии од вредност и посебен рамковен 
бескаматен кредит за обезбедување на ликвидноста 
врз основа на дадени бескаматни позајхмици на 
овластени менувачи. 

6. Барањата за одобрување на рамковните кре-
дити од точка 5 на оваа одлука банката го подне-
сува до народната банка на републиката, односно 
до народната банка на автономната покраина^ тери-
торијално надлежна за давање на тие кредити спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука. 

Рокот за поднесување на барањата од став 1 на 
оваа точка е 15 декември тековната година за на-
редната година. 

Ако банката во тековната година не користила 
кредит кај народната банка на републиката, односно 
кај народната банка на автономната покраина и не 
може да предвиди дали ќе ги кредитира крајните 
корисници од .подрачјето на таа народна банка, 
барањето за одобрување на рамковниот кредит може 
да го поднесе до таа народна банк§ и по рокот од 
став 2 на оваа точка, ако се стекнат услови за корис-
тење 'кредит кај таа народна банка. 

Ако до 15 декември тековната година не се до-
несени мерки на кредитната политика за наредната 
година, барањето за одобрување на самковниот 
кредит банката го поднесува врз основа на мерките 
на кредитната политика за тековната година. 

7. Барањето за одобрување на рамковниот кре-
дит за намените предвидени со мерките на кредит-
ната политика за тековната година ги содржи след-
ните основни елементи: 

1) вкупен износ на рамковниот кредит за сите 
намени; 

2) поединечни намени за кои се бара р амков илот 
кредит и износите по тие намени. 

Вкупниот износ на кредитот што банката го 
бара го опфаќа со проекцијата на банката утврдени-
от износ на потребните средства, зависно од постој-
ната состојба на кредитите дадени на крајните 
корисници за намените предвидени со прописите 
за тековната година, порастот на состојбите на- тие 
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кредити до крајот на годината за која се бара кре-
дитот и можностите за користење на средствата од 
примарната емисија за тие намени. 

Банката во барањето исцрпно ги образложува 
елементите што ги зема предвид при оценувањето 
на височината на барањето на рамковниот кредит. 

8. Барањето за одобрување на рамковниот кре-
дит за обезбедување на ликвидноста врз основа на 
определени хартии од вредност содржи попис на 
Сите расположиви хартии од вредност по видовите, 
како и други основи од кои може да се утврди 
износот на потребните средства за овие кредити. 

9. Барањето за одобрување да рамковниот бес-
каматен кредит за обезбедување на ликвидноста 
врз основа на дадените бескаматни позајмици на 
овластените менувачи, го содржи обемот на дадени-
те бескаматни позајмици и предвиденото зголему-
вање во текот на годината по основ на зголемува-
њето на мрежата на овластените менувачи и плани-
раната посета на странските туристи. 

10. Барањата од точ. 7, 8 и 9 на оваа одлука се 
разгледуваат во народната банка на републиката 
односно во народната банка на автономната пок-
раина од становиштето на реалноста на височината 

^на бараните рамковни кредити'за одделни намени. 
По установувањето на основите за користење 

на кредитот и обемот на рамковните кредити, на-
родната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина донесува решение 
за одобрување на кредитот. 

- Решение за одобрување на кредитот од став 2 
на оваа точка се донесува според типскиот образец^ 
што секоја година го утврдува Народната банка на 
Југославија, со народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини. 

11. Врз основа на решението за одобрување на 
рамковните кредити од точка 10 на оваа одлука, 
народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина составува договор 
за секој рамковен кредит во четири примероци. 
Договорот се составува за една календарска година, 
односно со важност од 1 јануари до 31 декември 
односната година, односно до склучувањето на до-
говорот за рамковниот кредит за наредната година. 

Договорот од став 1 на оваа точка банката го 
разгледува и потпишува. 

Потпишаниот договор за рамковниот кредит во 
два примерока банката и го враќа на народната 
банка на републиката, односно на народната банка 
на а в т о н о м н а т а покраина.. 

12. Договорот за рамковниот кредит од точка И 
на оваа одлука ги содржи следните основни еле-
менти: 

1) износ на одобрениот кредит; 
2) услови за користење и враќање на одобрениот 

Кредит; 
3) височина на каматата по одделни намени, 

односно видови на кредитот и начинот на пресме-
тува: be и плаќање на таа камата; 

4) начин на обезбедување на наплатувањето на 
дад осте кредити; 

5) право на народната банка на републиката, 
односно на народната банка на автономната покраи-
на бланко мешиште примени како обезбедување на 
наплатата на дадените кредити да може да ги по-
полнува со нејзините битни состојци; 

6) начин на делумно или целосно откажување 
на кр?дитот од страна на давачот на кредитот или 
корисникот на кредитот; 

7) право на народната банка на републиката, 
односно н а н а р о д н а т а банка на автономнава покраи-
на да го к о н т р о л и р а наменското користење на кре-
дитот ; 

8) надлежност на судот во случај на спор. 
13. Народната банка на Југославија, со .народ-

ните банки на републиките и со народните банки 
на автономните покраини, го утврдува типскиот об-
разец^ на договорот за одделни рамковни кредити 
што ќе се користи за склучување на кредитните 
односи со деловните банки во смисла на оваа одлука. 

14. Зголемувањето или намалувањето на оддел-
ни рамковни кредити се регулираат со анекс кон 
постојниот договор. 

Барањата за зголемување или намалување на 
рамковниот кредит банката ги поднесува на начинот 
од точ. 7, 8 и 9 на оваа одлука. Во образложението 
на барањето банката го наведува основот за зголе-
мување или намалување на кредитот. 

Разгледувањето на барањата за зголемување 
или намалување на рамковниот кредит и натамош-
ната постапка е иста како и постапката за одобру-
вање на рамковниот кредит. 

По исклучок од одредбата од став 2 на оваа 
точка, рамковниот кредит народната банка на ре-_ 
публиката, односно народната банка на автономната 
покраина ќе го намали и без поднесување на барање 
за намалување ако утврди дека е намален основот 
за користење на рамковниот кредит. 

15. Со потпишување на договорот за рамковниот 
кредит банката стекнува право да го користи одоб-
рениот кредит за намените и под условите за кои 
е одобрен рамковниот кредит. 

Средствата на одобрениот кредит народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина ft ги става на банката на 
располагање одеднаш или сукцесивно, зависно од 
отечените услови за користење на кредитот за оддел-
ни наменив 

Ако банката користила рамковен кредит во прет-
ходната година, се смета дека со склучувањето на 
договорот за тековната година пренесениот износ 
на тој кредит е пуштен во оптек на 1 јануари те-
ковната година, односно на денот на склучувањето 
на договорот, со тоа што по така пренесениот кредит 
отплатите втасуваат во согласност со условите под 
кои тој дел на кредитот е користен^ 

16. Рамковниот кредит од точка 5 став 1 на оваа 
одлука им се дава на банките со рок за враќање 
од 1 јануари до 31 декември'тековната година. Неот-
платениот дел на кредитот што не втасал до 31 
декември тековната година се опфаќа со договорот 
за рамковниот кредит за наредната година, и тоа 
под условите под кои тој дел на кредитот е даден, 
односно под условите што се предвидени за оддел-
ни намени и видови на кредитот што се содржани 
во тој неотплатен дел на кредитот. 

17. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина води 
посебни евиденции за роковите на втасаноста на 
одделните кредити. Тие рокови мораат да бидат усо-
гласени со роковите пропишани за одделни видови 
кредити, односно работи што се кредитираат. 

18. Во роковите што за одделни видови кредити 
се утврдени со мерките на кредитната политика за 
тековната година, односно со мерките на кредитната 
политика за претходната година, за делот на пре-
несените неотплатени кредити, банката е должна 
да врши уредно отплатување на втасаните кредити 
со непосредно пренесување на средствата од својата 
жиро-сметка или со замена на пропишаната доку-
ментација. 

Отплатување^ на кредитот со замена на про-
пишаната документација според став 1 на оваа точ-
ко, може да се врши со поднесување на нова доку-
ментација за истата или за друга намена на кре-( 
дитот. 
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19. Кредитот може да се отплатува во рати или 
по пат на вонредни предвремени отплати. 

Отплатување^ на кредитот може да биде и 
присилно, ако банката втасаните обврски не ги на-
мирува во роковите на втасаноста. 

Отплатување^ на кредитот, може да биде пос-
ледица за делумно откажување на кредитот или за 
откажување на кредитот во целост, било да го дава 
отказот банката или народната банка на република-
та, односно народната банка на автономната пок-
раина. 

20. Кредитите дадени од примарната емисија во 
смисла на важечките мерки на кредитната политика 
и одредбите на оваа одлука, како и побарувањата 
за отстапените средства на организациите на здру-
жен труд на трајно користење, формирани според 
Законот за отстапување на определени средства на 
организациите на здружен труд и на општеетвено-
-политичките заедници на трајно користење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/74), народните банки на 
републиките и народните банки на автономните по-
краини ги покриваат со средствата на Народната 
банка на Југославија. 

Средствата од став 1 на оваа точка народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ги пренесуваат од сметката на 
Народната банка на Југославија по пат на платниот 
промет, сукцесивно, зависио од исплатите и отплат-
ите по дадените кредити на банките. 

21. Бланко мениците примени за обезбедување 
на отплатувањето на кредитите според точка 12 под 
4 на оваа одлука, народната банка на републиката, 
односно народната банка на автономната покраина 
ги чува во кредитните досиеја, заедно со договорите 
за рамковните кредити. 

Примените бланко меници од став 1 на оваа 
точка, народната банка на републиката и народната 
банка на автономната покраина не ги заменува со 
потпишување на секој нов договор, туку само кога 
ќе се променат лицата овластени за менично обвр-
зувана на банката, називот на банката, официјал-
ниот печат на банката и ел. 

22. Ако народната банка на републиката, од-
носно народната банка на автономната покраина 
побарувањата по дадените кредити треба да ги нап-
лати по пат на меници, се пристапува кон присилна 
наплата на долгот, на начинот што е регулиран со 
важечките прописи. Во ваков случај од банката ќе 
се бара, пред првото наредно користење на кредитот 
кај народната банка на републиката, односно кај 
народната банка на автономната покраина, да под-
несе нова бланко меница како замена за искорис-
тената. 

23. По престанокот на сите побарувања од бан-
ката по кои мениците служеле како обезбедување на 
наплатата, народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина ги по-
ништува неупотребените^ бланко меници и и ги враќа 
по писмен пат на банката од која се примени. 

24. Народната банка на републиката и народната 
банка на автономната покраина ќе доставуваат до 
Народната банка на Југославија извештаи за сос-
тојбата на кредитите дадени на банките од примар-
ната емисија и за состојбата на побарувањата од 
организациите на здружен труд за отстапените сред-
ства на трајно користење, како и податоци за сос-
тојбата на пренесените средства за покритие на тие 
кредити и побарувања, и тоа на начинот и во ро-
ковите што спогодбено ќе ги утврдат Наредната 
банка на Југославија и народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини. 

25.^0ваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист ка СФРЈ'*. 

О. бр. 64 
21 јули 1976 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав волановиќ, е. р. 

573. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", . 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ ДИГАЛКИ СО КУЛИ И ЗА НИВНИТЕ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 28 април 1976 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за градежни дигалки со кули и за 
нивните резервни делови, со тоа што производител-
и т е организации на здружен труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, до 9°/<l 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа!? 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите,- што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2784 од 22 јули 1976 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите „Атмос" —* 
— Хоче, „Феринг" — Грачаница, „Метална" — 
Селово и СКИИ — Љубљана. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
8 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за пресме-
тување на вредноста на недовршеното производство 
на определени производи и услуги и за утврдување 
на побарувањата од странски должници содржани 
во инструментите за обезбедување на плаќањето, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 32/76, се 
поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕД-
НОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД СТРАН-
СКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕН-

ТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО 

Во член 4 став 1 одредба под 6 зборовите: „за' 
заедниците" се заменуваат со зборовите: „на заед-
ница". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 јули 
1976 година. 



Страна 964 — Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 6 август 1976 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

540. Уредба за измена на Уредбата за издато-
ците за патни и други трошоци што на 
сојузните органи на управата им се приз-
наваат во материјални трошоци — — — 

Страна 
нителна наплата и за кои нема да се врши 
присилна наплата — — — — — — 938 

541. Уредба за условите за привремен увоз на 
стоки — — — — — — — — — 

917 

917 

558. Одлука за утврдување на царинската ос-
новица за употребувани моторни возила 

559. Решение за ослободување од плаќање на 
царина на специфичната опрема за здрав-
ството — — — — — — — — — 

542. 560. Уредба за условите и постапката за про-
ширување и наплатување на дополнител-
на и компензаторна царина — — — — 920 

543. Одлука за определување на максималните 
цени за експедирање и доставување на 
писма и поштенски картички во внатреш-
ниот поштенски сообраќај — — — — 922 

544. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање на износот на девизите на определе-
ни организации на здружен труд за увоз 
на суровини, други репродукциони мате-
ријали и резервни делови за тековно одр-
жување за кои е пропишан увоз врз ос-
нова на глобалната девизна квота — — 922 

545. Одлука за условите и начинот на царине-
ње на стоките за кои не е поднесена до-
кументација и за случаите во кои не се 
поднесува царинска декларација — — 922 565. 

546. Одлука за начинот на продажбата на ца-
ринските стоки и за распоредот на сред-
ствата добиени со продажбата на тие 
стоки — — — —, — — — — — 923 

925 

549. 

550. 

551. 

— — — — 959 

— 959 

927 

553. 

554. 

555. 

556. 

927 571. 

572. 

573. 

959 

959 

547. Одлука за височината на давачката за 
царинското евидентирање — — — — 

548. Одлука за постапката за издавање и ко-
ристење на уверенија за распоредување 
на стоки според Царинската тарифа и за 
надоместите за издавање на тие уверенија 925 
Одлука за постапката за надомест на 
штета што царинарницата ќе ја нанесе во 
царинската постапка — — — — — 926 
Одлука за сезонските царински стапки за 
увоз на определени земјоделски произ-
води — — — — — — — — — 926 
Одлука за условите за враќање на цари-
ната и на другите увозни давачки за сто-
ките вратени во странство — — — — 

552. Одлука за условите за подигање стоки 
под царински надзор пред уплатата на 
царината и на другите увозни давачки — 
O.̂ nvKa за утврдување на предметите и 
врс- лостите на кои при увозот на стоки 
се применуваат царински повластици — 928 
Одлука за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината 
и на другите увозни давачки — — — 933 
Одлука за определување на преференци-
јалните царински стапки за увоз на опре-
делени производи од земјите во развој — 934 • 
Одлука за износот на лежарината за сто-
ките сместени во царински магацин или 
во царинско стовариште — — — — — 937 

557. Одлука за утврдување на износите за кои 
нема да се донесува~ решение за допол-

Издавач* Новинска установа „Службен лист иа СФРЈ". Белград. Јована Ристина I. Поптг. фах. 226. 
— Директор и главев и одговорев уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1. —* 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар воЈводе Мишима бр. 1Т 

Решение за определување на луките за 
натовар во превозот на определени стоки 
на бродови што сообраќаат на редовните 
линии во меѓународниот сообраќај — — 

561. Измена на Основите на заедничката кре-
дитно-монетарна политика во 1976 година 

562. Правилник за утврдување на видот, коли-
чеството и вредноста на предметите што 
се ослободени од плаќање на царина и за 
постапката за остварување на правото на 
ослободување од плаќање на царина — 

563. Правилник за слободните царински про-
давници и за снабдувањето на превозните 
средства во меѓународниот сообраќај — 

564. Наредба за начинот на утврдување на ца-
ринската основица — — — — — — 
Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за преземање мерки во гранич-
ните општини во Социјалистичка Репуб-
лика Словенија долж југословенско-ита-
лијанока граница — — — — — — 

566. Наредба за престанок на важењето на На-
редбата за забрана на внесувањето во 
Југославија од Италија определени доби-
точни производи и за забрана на влегува-
њето на определени превозни средства во 
Југославија од Италија 

567. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Kurier" — 

568. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Miinchner Merkur" 

569. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Frankfurter Allge-

ѕ meine Zeitung" — — — — — — — 
570. Список на организациите на здружен труд 

овластени за вршење контрола на квали-
тетот на земјоделските и прехранбените 
производи и на нивните преработки на-
менети за извоз — — 
Одлука за обврската на овластените бан-
ки да држат определен износ во девизи 
како минимална резерва за одржување на 
ликвидноста во плаќањата со странство 
Одлука за начинот на одобрувањето на 
деловните банки на кредити од примар-
ната емисија и за користењето и враќа-
њето на тие кредити — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за градежни дигалки со кули и за нив-
ните резервни делови — — — — — 

Исправка на Уредбата за пресметување на 
вредноста на недовршеното производство 
на определени производи и услуги и за 
утврдување на побарувањата од странски 
должници содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето — — — — 

938 

938 

942 

942 

950 

956 

959 

— — — 960 

960 

963 

963 


