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Врз основа на член 64 став 3, член 123 став 3, член 
164 став 2, член 192, став 1, член 199 став 1, член 254 
ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот закон 
(,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 52/79) 
и точка 9 од Одлуката за работите на вршење услу-
ги при облагородување на стоки (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/77), директорот на Сојузната управа 
за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦА-

РИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во 

царинската постапка (,,Службен лист на СФРЈ" 
бр. 71/80), во член 2 став 3 по зборовите: „се подне-
сува" се додава зборот: „најмалку". 

Член 2 
Во член 3 став 1 точка 4 се менува и гласи: 
„4) државјаните на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија и стр-анските државјани 
со живеалиште во Југославија — за стоките што ги 
увезуваат, односно примаат од странство што се ца-
ринат преку овластена организација на здружел 
труд или друга организација.". 

Во став 2 зборовите' ,,точ. 1, 2 и 3" се замену-
ваат со зборовите: ,,тон. 1 до 4.". 

Член 3 
Во член 4 точка 4 се менува и гласи: 
„4) во рубриката 4 (Царинарница-испостава) се 

пополнува само шифреното поле со должина од пет 
места во кое се запишува шифрата на граничната 
царинарница, односно на граничната царинска ис-
постава кај која стоките со соодветна исправа се 
пријавени за увоз. 

Ако стоките што се царинат по една увозна 
царинска декларација се пријавени кај повеќе гра 
ничnи царинарницi по повеќе исправи, во шифре-
ното поле се запишува шифрата на граничната ца-
ринарница, односно на граничната царинска и з о с -
тава кај која се поднесува исправа со најдоцнежен 
датум. 

Ако стоките и се упатени на друга царинарни-
ца, во шифреното поле се запишува шифрата на 
царинарницата, односно на царинската испостава 
што ги упатила односните стоки. 

Ако конечно се царинат привремено увезени 
стоки, како и стоки што. на граничната царинарни-
ца и се пријавени со меѓународна исправа (каrнет 
ТIR,.карнет АТА и др.), шифреното поле на рубри-
ката 4 не се пополнува". 

Во точка 5 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и се додаваат три нови става, 
кои гласат: 

„Ако стоките и се упатени на друга царинарни-
ца, под шифреното поле се запишува бројот на при-
јавата -за увоз на стоки со која односните стоки i 
се пријавеnи на царинарницата кај која се врши 
царинење. 

Ако стоките што се царинат по една увозна ца-
ринска декларација и се пријавени на граничната 
царинарница по повеќе исправи, во шифреното по-
ле се запишува бројот на исправата со најдоцнежен 
датум. 

Во случите од точка 4 став 4 на овој член, ши-
френото поле на рубриката 5 не се пополнува;" . 

Во точка 6 на крајот точката и запирката се за-
менуваат со точка и се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Ако стоките што се царинат по една увозна ца-
ринска деклерација и се пријавени на граничната 
царинарница по повеќе исправи, во шифреното поле 
се з-апишуваат со цифри денот, месецот и годината 
кога исправата од став 3 точка 5 од овој член е ре-
гистрирана во граничната царинарница, односно во 
граничната царинск-а испостава. 

Во случаите од став 4 точка 4 од овој член. ши-
френото поле на рубриката 6 не се пополнува;". 

Во точка 8 став 3 се менува и гласи: 
„Ако царинскиот обврзник е организација на 

здружен труд или друга организација на која и 
престанало правото да се занимава со работи на 
увоз н-а стоки во надворешнотрговскиот промет, а 
увозот се врши врз основа на работи склучени и 
пријавени на надлежната народна банка пред денот 
на престанокот на тоа право, во шифрепото поле на 
рубриката 8 се запишува матичниот број на таа ор-
ганизација, а во рубриката ,,Забелешка" се внесува 
забелешката: ,,Увоз на стоки по основ на порано 
склучени работи;". 

Во точка 9 став 1 запиркат-а по зборот: ,,нази-
вот" и зборовите: ,,односно името и презимето" се 
бришат, а на крајот на тој став точката се заме-ну-
ва со точка и з-апирка, а став 2 се брише. 

Во точка 11 став 3 се менува и гласи: 
,.Оваа рубрика се пополнува во сите случаи, без 

оглед на видот (формата) на увозот што е означеа 
во рубриката 12 на увозната царинска деклара-
ција;". 

Во точка 15 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и се додава нов став 2, кој 
гласи: 

,,Ако се увезуваат стоки без плаќање на про-
тиввредност, ова-а рубрика не се пополнува;". 

Во точка 16 став 2 на крајот точката и запир-
ката се заменуваат со точка и се додава нов став 3, 
кој гласи: 
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„Ако при царинењето не може да се утврди со 
кое превозно средство стоките се доставени, во оваа 
рубрика ќе се запише: „друго — 81";". 

Во точка 17 став 2 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка, а став 3 се брише. 

Во точка 21 став 4 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка, а став 5 се брише. 

Во точко 22 став 4 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка, а став 5 се брише. 

Во точка 25 став 3 на крајот точката и запир-
ката се заменуваат со точка и се додава нов став 4, 
кој гласи: 

„Ако стоките се ослободени од плаќање царина 
и други увозни давачки, оваа рубрика не се попол-
нува;". 

Во точка 33 став 2 се менува и гласи: 
„Ако се поднесува декларација за стоки што 

биле привремено извезени заради преработка, до-
работка или обработка за која се врши пресметка и 
наплата на царината и на другите увозни давачки 
според член 315 став 1 од Цари,нскиот закон, под 
шифреното поле на рубриката 33 се запишува ца-
ринската основица на стоките што биле привреме-
но извезени.". 

Во став 3 на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка, а став 4 се брише. 

Во точка 35 став 1 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка, а став 2 се брише. 

Во точка 36 став 2 се брише. 
Досегашниот став 3, кој станува став 2 се мену-

ва и гласи: 
„Ако царинската стапка е цел број, во делот на 

шифреното поле за децималните места, одвоено со 
испрекината линија, се запишуваат нули. Ако ца-
ринската стапка е „Сл" или ако стоките се ослобо-
дени од плаќање царина, шифреното поле не се по-
полнува;". 

Во точка 44 став 2 на крајот точката и запир-
ката се заменуваат со точка и се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Ако стапката на данокот на промет има пове-
ќе од 3 цели места, во шифреното поле пред испре-
кинатата линија се запишува стапката на данокот 
но промет;". 

Во точка 47 став 3 по зборот: „текушто" се до-
дава зборот: „или". 

Во став 4 на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка, а став 5 се брише. 

Во точка 48 став 1 се менува и гласи: 
„48) во рубриката 48 (Вид на валута) се запишу-

ва ознаката на видот на валутата во која се пла-
ќаат стоките, односно во која е изразена вредноста 
на стоките (на пример: USA $, CAN $, Sfr.), а во ши-
френото поле со должина од три ме-ста се запишува 
шифрата на односната валута од Кодексот на ши-
фрите;". 

Став 2 се брише. 
Во точка 49 во став 3 на крајот точката се за-

метнува со точка и запирка, а став 4 се брише. 
Во точка 50 во став 1 по зборовите: „според 

курсот од" се додаваат зборовите: „точка 4 на.". 

Во став 5 на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка, а став 6 се брише. 

Во точка 51 став 2 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка, а став 3 се брише. 

Во точка 53 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„53) Во рубриката 53 (Корисник) се запишуваат 

називот и седиштето на организацијата па здружел 
труд, односно на друга организација за чија с м е т а 
се врши увозот на стоки, односно на чија сметка 
се врши пл,аќањето во странство, а во шифреното 
поле со должина од седум места се запишува ма-
тичниот број на односната организација. 

АКО стоките се увезуваат за потребите на воо-
ружените сили на Социјалистичка Ф е д е р а т и в н а Ре-
публика Југославија, на со.јузните органи и органи-
зации, на сојузните с т о к о в н и резерви, на фондот 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини или за други потреби на федерацијата, а во 
рубриката 55 (Извор на средствата) е означена ши-
фрата 65 (девизи за потребите на федерацијата спо-
ред член 72 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство) во рубриката 53 се 
запишува зборот: ,'федерација", а во шифреното 
поле со должина 'од седум места се запишува бро-
јот: „6000002". 

Во став 3 на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка, а став 4 се брише. 

Точка 54 се менува и гласи: 
,54) во рубриката 54 (Намена на увозот) се по-

полнува само шифреното поле со должина од две 
места, во кое се запишува соодветната шифра на 
намената на увозот од Кодексот не шифрите. 

Ако КОН царинската декларација е поднесена 
пријава за склучен договор за увоз, во рубриката 
54 се запишува шифрата што е внесена во з а с е ч е -
ното поле на рубриката 25 од таа пријава;". 

Во точка 55 став 2 се менува и гласи: 
„Ако се увезуваат стоки без плаќање на про-

тиввредност, рубриката 55 не се пополнува;". 
Во точка 57 став 1 на крајот точката се замену-

ва со точка и запирка, а став 2 се брише. 

Член 4 1 

Во член 5 став 1 точка 1 се менува и гласи: 
1) за стоките што државјани на Социјалисти-

чка Федеративна Република Југославија непосред-
но ги' увезуваат, внесуваат, односно примаат од 
странство;". 

Во став 1 точка 6 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка и се додаваат три нови точки, 
кои гласат: 

„7) за стоките што ги увезуваат односно при-
маат од странство странските дипломатски и конзу-
ларни претставништва во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

8) за стоките од член 18 став 2 тон. 5 до 8 од 
Царинскиот закон; 

9) за етикети, налепница упатства за употреба 
и други печатени предмети што привремено се уве-
зуваат, а што странскиот нарачувач ги испраќа без 
плаќање на противредност заради подготвување за 
малопродажба на производи што се извезуваат од 
Југославија.". 

Член 5 
Во член 9 точка 4 се менува и гласи: 
„4) во рубриката 4 (Царинарница-испостава) се 

пополнува само шифреното поле со должина од пет 
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места, во кое се запишува шифрата на граничната 
царинарница, односно на граничната царинска ис-
поетава кај која стоките со соодветна исправа се 
пријавени за увоз. 

Ако стоките што се царинат по една царинска 
декларација се пријавени кај повеќе гранични 
царинарници по повеќе исправи, во шифре-
ното поле се запишува шифрата на граничната ца-
ринарница, односно на граничната царинска испо-
става со најдоцнежен датум. 

Ако стоките и се упатени на друга царинарни-
ца, во шифреното поле се запишува шифрата на 
царинарницата, односно на царинската испостава 
што ги упатила односните стоки. 

Ако се царинат стоки што на граничната цари-
нарница и се пријавени со меѓународна исправа 
(карнет ТШ, карнет АТА и др.), шифреното поле на 
рубриката 4 не се пополнува;". 

Точка 5 се менува и гласи: 
,.5) во рубриката 5 (Број на исправата) сз по-

полнува само шифреното поле со должина од девет 
места, во кое се запишува бројот на исправата со 
која стоките и се пријавени на царинарницата, од-
носно испоставата, во смисла на точка 4 од овој 
член. 

Ако стоките и се упатени на друга царинарни-
ца, под шифреното поле се запишува бројот на 
пријавата за увоз на стоките со која односните сто-
ки и се пријавени на царинарницата кај која се 
врши царинење. 

Ако стоките што се царинат по една увозна ца-
ринска декларација и се пријавени на граничната 
царинарница по повеќе исправи, во шифреното по-
ло се запишува бројот на исправата со нај доцнежен 
датум. 

Во случаите од точка 4 став 4 на овој член. ши-
френото поле на рубриката 5 не се пополнува;". 

Точка 6 се менува и гласи: 
„6) во рубриката б (Датум) се пополнува ши-

френото поле се должина од шест места во кое се 
запишуваат со цифри денот месецот и годината ко-
га исправата е регистрирана во царинарницата, од-
носно испоставата, во смисла на точка 4 од овој 
член. 

Ако стоките што се царинат по една увозна ца-
ринска декларација и се пријавени на граничната 
царинарница по повеќе исправи, во шифреното по-
ле се запишуваат со цифри денот, месецот и годи-
ната кога исправата од став 3 точка 5 од овој член 
е регистрирана во граничната царинарница, одно-
сно граничната царинска испостави. 

Во случаите од точка 4 став 4 на овој член. ши-
френото поле на рубриката 6 не се пополнува;". 

Во точка 8 став 2 зборовите: „дипломатски, кон-
зуларни," се бришат. 

Во точка 9 став 1 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка, а став 2 се брише. 

Во точка 30 по зборот: „тарифа" запирката се 
заменува со зборот: ,,и". 

Во точка 31 став 2 зборовите: „дипломатско, 
конзуларно," се бришат. 

Точка 32 се менувз и гласи: 
. 32) во рубриката 32 се запишува вкупната 

боуто-тежина на стоките што се пријавени со од-
носната декларација. Бруто-тежината се запишува 
само кај првото наименување." 

Член 6 
Во член 11 точка 4 се менува и гласи: 
.,4) во рубриката 4 (Парчна^иица-испостава) се 

Пополнува само шифреното поле со должина од пет 

места, во кое се запишува шифрата на граничната 
царинарница, односно на граничната царинска ис-
постава кај која стоките со соодветна исправа се 
пријавени за увоз. 

Ако стоките што се царинат по една деклара-
ција и се пријавени на една или на повеќе гранич-
ни царинарници по повеќе исправи, во шифреното 
поле се запишува шифрата на граничната царинар-
ница, односно на граничната царинска испостава 
кај која е поднесена исправа со најдоцнежен датум. 

Ако стоките и се упатени на друга царинарни-
ца. во шифреното поле се запишува шифрата на 
царинарницата, односно на царинската испостава 
што ги упатила односните стоки. 

Ако се царинат стоки што на граничната цари-
нарница и се пријавени со меѓународна исправа 
(хариет Т1К, карнет АТА и др.), шифреното поле 
на рубриката 4 не се пополнува". 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5) во рубриката 5 (Број на исправата) се по-

полнува само шифреното поле со должина од девет 
места, во кое се запишува бројот на исправата со 
која стоките и се пријавени на царинарницата, од-
носно испоставата, во смисла на точка 4 од овој 
член, 

Ако стоките и се упатени на друга царинарни-
ца, под шифреното поле се запишува бројот на 
пријавата за увоз на стоките по која односните сто-
ки и се пријавени на царинарницата кај која се 
врши царинење. 

Ако стоките што се царинат по една увозна ца-
ринска декларација и се пријавени на граничната 
царинарница по повеќе исправи, во ншфреното по-
ле се запишува бројот на исправата со најдоцнежен 
датум. 

Во случаите од став 4 точка 4 од овој член ши-
фрекото поле на рубриката 5 не се ' пополнува". 

Точка 6 се менува и гласи: 
,,в) во рубриката 6 (Датум) се пополнува ши-

френото поле со должина од шест места, во кое се 
запишуваат со цифри денот, месецот и годината ко-
га исправата е регистрирана во царинарницата, од-
носно испоставата, во смисла на точка 4 од овој 
член. 

Ако стоките што се царинат по една увезна ца-
ринска декларација и се пријавени на граничната 
царинарница по повеќе исправи, во шифђеното по-
ле се запишуваат со цифри денот, месецот и годи-
ната кога исправата од став 3 точка 5 од овој член 
е регистрирана во граничната царинарница, односно 
граничната царинска испостава. 

Во случаите од став 4 на точка 4 од овој член, 
ишфреното поле на рубриката 6 не се пополнува;". 

Член 7 
Во член 12 став 3 по зборот: „лице," се додава 

зборот: „најмалку". 

Член 8 
Во член 13 точка 10 на крајот точката и запир-

ката се заменуваат со точка и се додава нов став 2, 
кој гласи: 

,.Ако стоките се доставени во повеќе различни 
превозни средства или ако држателот на консигна-
циониот склад не може со сигурност да утврди со 
кое превозно средство се доставени стоките, оваа 
рубрика не се пополнува 

Во точка 18 став 2 зборовите: „од денот на на-
станувањето на обрвската за плаќање царина до де-
нот на поднесувањето на декларацијата" се замену-
ваат со зборовите: „во времето кога се изнесени од 
консигнаниониот склад првата и последната пратка 
на стоките на кои се однесува декларацијата.". 
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Точка 29 се менува и гласи: 
,̂29) во рубриката 29 (Тарифен број) се запишу-

ва тарифната ознака од Царинската тарифа, а во 
шифреното поле со должина од девет места се за-
пишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот. 

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

Во точка 31 став 3 се менува и гласи: 
„Ако царинската стапка е ,,Сл'4 или ако стоките 

се ослободени од плаќање царина, шифреното поле 
не се пополнува;". 

Во точка 37 по зборовите: „според курсот од" се 
додаваат зборовите: „точка 4 на". 

Точка 38 се менува и гласи: 
„38) во рубриката 38 (Корисник) се запишуваат 

називот и седиштето на организацијата на здружен 
Труд, односно на друга организација за чија сметка 
Се врши увоз на стоките, односно од чии девизи се 
Врши плаќање во странство, а во шифреното поле 
Со должина од седум места се запишува матичниот 
број на односната организација. 

Ако стоките се увезуваат за потребите на воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на сојузните органи и органи-
зации, на сојузните стоковни резерви, на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини и за други потреби на федераци-
јата, а во рубриката 39 (Извор на средствата) е оз-
начена шифрата 65 (девизи за потребите на феде-
рацијата според член 72 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство) во ру-
бриката 38 се запишува зборот: ,,Федерација", а во 
шифрсното поле со должина од седум места се за-
пишува бројот: „6000002". 

За стоките продадени на организации на здру-
жен труд и на други организации, чија вкупна 
вредност не применува 2000 динари по еден корис-
ник (купувач), под услов стоките да се од иста на-
мена, се пополнува само шифреното поле во кое во 
првото место се запишува шифрата на република-
та, односно автономната покраина на чија терито-
рија се наоѓа седиштето на корисникот, а во други-
те шест места се запишуваат нули. 

Ако корисникот на стоките е странско дипло-
матско, конзуларно, трговско и друго претставниш-
тво или странско физичко лице, во шифреното по-
ле на рубриката 38 се запишува бројот: „0200000". 

Ако корисникот на стоките е домашно физичко 
лице, во шифреното поле на рубриката 38 се запи-
шува шифрата на републиката, односно автономна-
та покраина од Кодексот на шифрите на чија тери-
торија тоа физичко лице има живеалиште;". 

Во точка 39 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и се додава нов став 2, кој гла-
си: 

,,Во случаите од то^ка 38 ст. 3 и 4 на овој член, 
рубриката 39 не се пополнува;". 

Во точка 41 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„Во случаите од точка 38 став 4 на овој член, 
рубриката 41 не се пополнува;". 

Во точка 42 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„Во случаите од точка 38 став 3 на овој член, 
рубриката 42 не се пополнува;". 

Член 9 
Во член 14 став 1 зборовите: „освен во случај 

во кој е договорена испорака на стоките франко 
Југословенска граница" се бришат.. 

Член 10 
Член 16 се менува и гласи: 
„За стоките што се извезуваат, вклучувајќи ги 

и привремено увезените стоки што се враќаат во 
странство, освен привремено увезените стоки што 
се враќаат од облагородување и поправка, се под-
несува извозна царинска декларација на Образецот 
VIII — Извозна царинска декларација. 

Ако по една царинска декларација се пријаву-
ваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во 
повеќе од еден тарифен став на Царинската тарифа 
или ако во производството на стоките или во оства-
рувањето на девизниот прилив по основ на извоз 
(чл. 67 и 68 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство) учествувале пове-
ќе од еден производител или организација на здру-
жен труд, кон декларацијата се поднесува потреб-
ниот број влошки на образецот УШ/1 — Извозна 
царинска декларација, што претставува составен 
дел на декларацијата. 

Ако се извезуваат стоки во чие производство 
учествувале повеќе од една организација на здру-
жен труд, а тие стоки се неделиви по количина, по 
една декларација може да се пријави само еден вид 
на стоките што се распоредуваат во еден тарифен 
став на Царинската тарифа. 

Декларацијата се поднесува во шест примероци, 
од кои два примерока задржува царинарницата, 
еден примерок и доставува на надлежната народна 
банка на републиката, односно надлежната народна 
банка на автономната покраина, а три примерока му 
предава на подносителот на декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој 
член, ако царинење на стоките се врши во испрат-
ната царинарница, што не е истовремено и излез-
на царинарница, еден примерок од декларацијата 
ги придружува стоките до излезната царинарница, 
која го заверува и и го враќа на испратиата цари-
нарница како потврда дека стоките се извезени од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а на подносителот на декларацијата му се пре-
даваат два примерока. 

Ако за остварување на определени права по ос-
нов на извоз е потребно на надлежните органи да 
им се поднесат определен број примероци на извоз-
ната царинска декларација, подносителот на декла-
рацијата може на царинарницата да и поднесе де-
кларација во број на примероци поголем од пропи-
шаниот.". 

Член И 
Член 18 се менува и гласи: 
„Извозната царинска декларација се пополнува 

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

цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата односно на царинската испостава ка ј 
која се врши царинење на стоките, а во шифреното 
поле со должина од пет места се запишува шифрата 
на царинарницата односно на царинската испостава 
од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во 
шифреното ноле со должина од шест места, се за-
пишува бројот под кој декларацијата е регистрира-
на ка ј царинарницата во контролникот на извозни-
те царински декларации. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата кај која се врши царинење на сто-
ките; 

3) во рубриката 8 (Датум на приемот на декла-
рацијата) во три шифрени полиња со должина од 
по две места со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога декларацијата е применз (на 
пример: датумот 8 јули 1981 година се запишува: 
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03 07 81). Таа рубрика ја пополнува царинарницата 
односно царинската испостава кај која се врши 
царинење на стоките; 

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

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на Лицето кое, во смисла 
на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврз-
ник, а во шифреното поле со должина од седум 
места се запишува - матичниот број на царинскиот 
обврзник. 

По исклучок од одредбата на член 11 став 1 
точка 5 од, овој правилник ако царински обврзник 
е организација на здружен труд или друга органи-
зација што ги испраќа стоките во странство, а која 
не е регистрирана за вршење на надворешнотргов-
ски промет, во шифреното поле на рубриката 5 се 
запишува матичниот број на таа организација, а 
во рубриката ,Забелешка" се внесува забелешката: 
„Царинскиот обврзник според посебни прописи не 
е должен да се регистрира". 

Ако привремено увезените стоки ги извезуваат 
во странство дипломатски, конзуларни, трговски 
и други претставништва, во шифреното поле на ру-
бриката 5 се запишува бројот: „0200000"; 

6) во рубриката 6 (Подносител на декларација-
та) се запишува називот на лицето што ја поднело 
декларацијата; а во шифреното поле со должина од 
седум места се запишува матичниот број на подно-
сителот на декларацијата; 

7) во рубриката 7 (Фирма на купувачот и земја 
на наплатата) се запишуваат називот и адресата на 
купувачот и називот на земјата во која се наоѓа 
странската фирма, односно името и презимето на 
лицето што ги купило стоките од извозникот, а во 
шифреиото поле со должина од три места се запи-
шува шифрата на односната земја од Кодексот на 
шифрите. 

Ако стоките се извезуваат без наплата на про-
тиввредноста, шифреното поле на оваа рубрика не 
се пополнува; 

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

Ако се царинат домашни стоки, освен горива и 
мазива заради снабдување на превозни средства во 
меѓународниот сообраќај, во рубриката 8 се з-апишу-
ва називот на земјата на сопственикот на превоз-
ното средство, а во шифреното поле се запишува 
шифрата на односната земја од Кодексот на шиф-
рите; 

9) во рубриката 9 (Париг:т) се запишуваат усло-
вите за испорака на стоките, со назначување на 
местото или границата (на пример: франко австрис-
ко-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубриката 9 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која се испраќаат стоките (на 
пример: франко југословенско-италијанска гра-
ница). 

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

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

11) во рубриката 11 (Надлежна народна банка) 
се запишува седиштето на надлежната народна 

банка на републиката, односно надлежната народна 
банка на автономната покраина на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во 
шифреното поле со должина од три места се запи-
шува шифрата на надлежната народна банка од 
Кодексот на шифрите. 

Ако се извезуваат предмети на вооружување и 
воена опрема, односно машини, апарати, уреди и 
други предмети наменети за производство на пред-
мети на вооружување и воена опрема, за кои е под-
несена пријава за склучен договор за извоз до 
Воениот сервис, во рубриката 11 се запишува се-
диштето на Воениот сервис, а во шифреното поле 
со должина од три места се запишува шифрата на 
Воениот сервис од Кодексот на шифрите. Таа руб-
рика се пополнува во сите случаи, без оглед на 
видот (формата) на извозот што е означен во рубри-
ката 10 на извозната царинска декларација; 

12) во рубриката 12 (Вид и националност на 
превозното средство) се запишуваат соодветниот 
вид и домашната односно странската национална 
припадност на превозното средство со кое стоките 
ја преминуваат царинската линија, а во шифреното 
поле со должина од две места се запишува соодвет-
ната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако во превозот учествува комбинирано пре-
возно средство (на пример: влечниот дел е дома-
шен, а приколката е странска), се запишува нацио-
налната припадност на влетшиот дел на возилото. 

Ако при царинењето не може да се утврди со 
кое превозно средство стоките ја преминуваат ца-
ринската линија, во оваа рубрика ќе се запише: 
друго - 81"; 

13) во рубриката 13 (Стоките и се упатуваат на 
царинарницата) се запишува називот на царинар-
ницата преку која стоките непосредно се извезуваат 
во странство, односно во слободна царинска зона, а 
во шифреното поле со должина од пет места се за-
пишува шифрата на царинарницата, односно на 
царинската испостава од Кодексот на шифрите. Таа 
рубрика се пополнува само кога стоките се царинат 
кај испратната царинарница која истовремено не е 
и излезна; 

14) во рубриката 14 (Број на царинското обе-
лежје) се запишуваат бројот и видот на царинското 
обележје што е ставено на стоките. 

Ако на стоките е ставена царинска пломба, во 
рубриката 14 се запишува и бројот на клештите со 
кои царинската пломба е жигосана. Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата кај која се врши цари-
нење на стоките; 

15) во рубриката 15 (Вкупен број на наименува-
ња) се пополнува само шифреното поле со должина 
од три места, во кое се запишува вкупниот број на 
наименувањата пријавени според царинската дек-
ларација,, 

16) во рубриката 16 (Датум на царинењето) се 
пополнува само пшфреното поле со должина од 
шест места, во кое со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога е извршен царински прег-
лед на стоки. Таа рубрика ја пополнува царинар-
ницата кај која се врши царинење на стоките; 

17) во рубриката 17, шифреното по-ле. со должи-
на од три места не се пополнува, освен ако со по-
себен пропис е определно поинаку. 

18) во рубриката 18, шифреното поле со должи-
на од шест места не се пополнува, освен ако со по-
себен пропис е определено поинаку; 

19) во рубриката 19 (Такса во пари според те-
жината) се запишува износот на таксата од соод-
ветниот тарифен број на Законот за Тарифата на 
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сојузните административни такси, пресметан врз 
вкупната тежина на стоките од рубриката 26 што 
се пријавени според односната декларација. Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата кај која се 
врши царинење на стоките; 

20) во рубриката 20 не се запишува ништо ос-
вен ако со посебен пропис е определено поинаку; 

21) во рубриката 21 (Реден број на наименува-
њето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од три места, во кое се запишува редниот 
број на наименувањето под кој стоките се пријавени 
во декларацијата. 

Ако се царинат истовидни стоки што ги произ-
веле повеќе производители, а тие стоки се неделиви 
по количина, под редниот број 1 на наименувањето, 
во соодветните рубрики се запишуваат податоците 
за целокупната количина и вредноста на стоките 
(^вклучувајќи ги количината и вредноста' на вгра-
дените привремено увезени стоки), додека под дру-
гите редни броеви на наименувањето во соодветните 
рубрики се запишуваат податоците пропорционално 
Со учеството на одделни производители; 

22) во рубриката 22 (Број на колета) се запишу-
ва вкупниот број на колетите што се однесуваат на 
едно наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во 
рубриката 22 се запишува вкупниот број на ками-
они, односно вагони што се однесуваат на едно на-
именување. 

Ако има повеќе видови стоки што се царинат 
спакувани во еден или повеќе колеги, односно ако 
втасале во еден или повеќе вагони, односно камио-
ни, бројот на колеги, односно на вагони или ками-
они се запишува само кај првото наименување. 

23) во рубриката 23 (Опис на колегите) се зани-
шуваат обликот и ознаката на колетот (на пример: 
сандак, вреќа, бала, картон Е-15). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 23 се запишува регистарскиот број на 
камионот или бројот на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од пет ка-
миони односно вагони, рубриката 23 не се попол-
нува, туку во песебна спецификација, што се при-
лага кон царинската декларација, се запишуваат 
регистарските броеви на сите камиони, односно бро-
евите на сите вагони. 

Ако има повеќе видови стоки што се царинат 
спакувано во еден или повеќе колети, обликот и 
ознаката на колетите се запишуваат во рубриката 
23 само кај првото наименување; 

24) во рубриката 24 (Единица на мера) се запи-
шува кратенка за соодветната единица на мера од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран (во натамошниот текст: Одлуката) 
според која е догворена цената на стоките, а во ши-
френото поле со должина од две места се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако за стоките што се извезуваат со Одлуката 
не -е пропишана единица на мера, во рубриката 24 
се запишуваат кратенката на единицата на мера и 
шифрата од Кодексот на шифрите. 

Ако стоките за кои со Одлуката не е пропишана 
единица на мера сукцесивно се извезуваат, а за 
кои е договорена единица на мера гарнитура — 
комплет (шифра 67), шифреното поле на рубриката 
24 не се пополнува до царинењето на последната 
пратка, туку под тоа поле се запишува: „дел од 
гарнитура — котлет" . При царинењето на послед-
ната пратка со која се комплетираат сто-ките. во 
шифреното поле со должина од две места се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако се царинат истовидни стоки што ги произ-
веле повеќе производители, а тие стоки се неделиви 
по количина, во рубриката 24 под реден број 1 на 
наименувањето се запишуваат податоците за еди-
ницата на мера додека кај другите наименувања во 
рубоиката 24 (Единица на мера) се запишув-а бројот: 
„99"; 

25) во рубриката 25 (Количина во единица на 
мера) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од девет цели и две децимални м е с т а , во кое 
се запишува количината на стоките во соодветната 
единица на мера. Во првите девет мест-а се запишува 
целиот број, а во другите д в е м е с т а , о д в о е н о со ис-
прекината линија, се запишува децималниот број. 
Ако количината на стоките е цел број, во другите 
две места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на цената врз пресметковната тежина, во рубрика-
та 25 се запишува договорената пресметковна те-
жина на стоките. 

Ако стоките за кои со Одлуката не е пропишана 
единица на мера сукцесивно се извезуваат, а за кои 
е договорена единица на мера гарнитура — ком-
плет (шифра 67), шифреното поле на рубриката 25 
не се пополнува се до царинењето на последната 
пратка, туку под тоа поле се запишува: „дел од 
гарнитура — комплет". При царинењето на послед-
ната пратка со која стоките се комплетираат, во 
шифреното поле со должина од девет цели и две 
децимални места се запишува вкупниот број на 
гарнитури — комплети. 

Ако се царинат истовидни стоки што ти произ-
веле повеќе производители, а тие стоки се неделиви 
по количина, рубриката 25 не се пополнува ,ако во 
рубрикат-а 24 е запишан бројот: „99"; 

26) во рубриката 26 (Бруто-тежина на стоките 
во килограми) се запишува бруто — тежината на 
стоките изразена во килограми. 

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

Ако се царинат истовидни стоки што ги произ-
веле повеќе производители, а тие стоки се неделиви 
по количина, рубриката 26 не се пополнува, ако во 
рубриката 24 е запишан бројот: ,,99"; 

27) во рубриката 27 (Нето-тежина на стоките во 
килограми) се пополнува само шифреното поле со 
должина од девет цели и две децимални места, во 
кое се запишува нето-тежината на стоките изразе-
на во килограми. Во првите девет места се запишува 
целиот број, а во другите \ве места одвоени со ис-
прекината линија, се запишува децималниот број. 
Ако нето-тежината е цел број, во другите две м^ста 
се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е догворена бруто за 
нето, во рубриките 24 и 27 се запишува ист податок. 

Ако се царинат истовидни стоки што ги про-
извеле повеќе производители, а тие стоки се неде-
ливи по количина, рубриката 27 не се пополнува, 
ако во рубриката 24 е запишан бројот: „99"; 

28) во рубриката 28 (Тарифен број и наимену-
вање на стоките според Царинската тарифа и трг-
овски вообичаен назив на стоките) се запишуваат 
тарифниот став без царинската стапка (тарифна 
ознака и наименување според Царинската тарифа) 
од Царинската тарифа и вообичаениот трговски 
назив на стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои извозот на сгокл е посебно регу-
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лиран (Одлука и др.) во рубриката 28 покрај по-
датоците од став 1 на оваа точка, се запишува и 
посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што не е опфатено со наименувањето од Царинска-
та тарифа. 

Во шифреното поле во должина од девет места 
се запишува соодветната шифра на тарифниот став 
од Списокот. 

Во рубриката 28 може да се запише само едно 
наименување со соодветна шифра на тарифниот 
став од Списокот. 

Наименувањето на стоките во декларацијата* 
мора да биде потполно, така што стоките со сигур-
ност да можат да се распоредат 'според Царинската 
тарифа и другите тарифи, односно другите прописи 
што се применуваат при извозот на стоки. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 5 од оваа 
точка, рубриката 28 се пополнува на следниот 
начин: 

— ако во странство се испраќаат стоки за бес-
платна распределба, односно за потрошувачка на 
саеми, изложби и други приредби во странство или 
ако организацијата на здружен труд која изведува 
работи во странство извезува на своето градилиште 
потрошен материјал без наплата на противвредно-
ста, се запишува заедничкото наименување ,,Потро-
шен материјал", а во шифреното поле се запишува 
бројот: ,.22 50 С0018"; 

— ако се царинат домашни стоки, освен гори-
ва и мазива, што се продадени заради снабдување 
на превозни средства во меѓународниот сообраќај, 
наместо наименувањето од Царинската тарифа се 
загинува: ,.Снабдување на превозни средства во 
меѓународниот сообраќај", а во шифреното поле се 
запишува бројот: ,,21 50 00001"; 

— ако стоките се извезуваат во амбалажа што е 
привремено увезена, за привремено увезената амба-
лажа не се поднесува посебна декларација туку во 
рубриката: ,.Забелешка" на извозната цашгнска де-
кларација се задишува забелешката: ,,Податоците 
за привремено увезената амбалажа се запишани во 
спецификацијата за раздолжување на привремено 
увезните стоки"; 

— ако се враќаат привремено увезен алат. си-
тен инв.ентар и мостри, наместо наименувањето од 
Царинската тарифа се запишува: „Враќање на при-
времено увезен алат, ситен инвентар и мостон", а вз 
гиифреното поле се запишува бројот: ,,82 50 00003!-; 

— ако дел од стоките што биле привремено 
увезени на облагородување се враќа во непролхснета 
состојба, а тие стоки се распоредуваат во повеќе 
тарифни ставови на Царинската тарифа, се запи-
шува заедничко наименување: ,,Враќање на ^ о б -
лагородени стоки во непроменета состојба" а во 
шифреното поле се запишува бројот: „50 10 00000". 

За стоките од став 6 на оваа точка подносите-
лот на декларацијата кон декларацијата поднесува 
спецификација, односно специфицирана фактура 
на стоките што се царинат. 

Ако во производството на стоките што се изве-
зуваат учествувале повеќе производители, рубрика-
та 28 се пополнува само под редниот број 1 на наи-
менувањето, додека под другите редни броеви на 
наименувањето рубриката 28 (Тарифен број PI наи-
менување на стоките според Царинската тарифа и 
трговски вообичаен назив на стоките) не се попол-
нува; 

29) во рубриката 29 (Форма на извозот) се за-
пишува кратенката за определената форма на из-
возот од Одлуката (на пример: ЛБ, Д), а во шифре-
ното поле со должина од две места се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

30) во рубриката 30 (Валута на наплата) се запи-
шува ознаката на валутата во која е договорена 
наплата на стоките, односно во која е изразена 
вредноста на стоките (на пример: USA CAN $, Sfr.), 
а во шифреното поле со должина од три места се 
запишува шифрата на валутата од Кодексот на 
шифрите. 

Ако се извезуваат стоки што се неделиви по 
количина, а за кои е догворена наплата по повеќе 
валути, во рубриката 30 ќе се запишат ознаката и 
шифрата на една од договорените валути; 

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

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

Во рубриката 31 се запишува вредноста на сто-
ките без намалување за договорените разлики на-
ведени во рубриките 15 и 16 Од пријавата за склу-
чен договор за извоз. 

Ако се царинат истовидни стоки што се про-
изведени од повеќе производители, а тие стоки се 
неделиви по количина, во рубриката 31 под редниот 
број 1 на наименувањето се запишува вкупната 
фактурна вредност на стоките изразена во валута. 
Во другите наименувањ-а во таа рубрика се запи-
шува фактурната вредност на стоките изразена во 
валута сразмерно со учеството на одделни произво-
дители во производството на стоките што се изве-
зуваат, односно во остварувањето на девизниот 
прилив по основ на извоз на односните стоки. 

Ако се извезуваат стоки што се неделиви по ко-
личина, а за кои е договорена наплата по повеќе ва-
лути, ќе се изврши пресметување на вкупната вред-
ност на стоките во валутата кои'а е запишана во руб-
риката 30; 

32) во рубриката 32 (Фактурна вредност па сто-
ките — во динари) се пополнува само шифречото 
поле со должина од 10 места, во кое се запишува 
износот во динари што се добива со пресметување 
на износот во валута што е запишан зо рубриката 
31 — во динари, според курсот од точка 4 на Одлу-
ката за утврдување на курсевите на странските ва-
лути за определување на основицата за пресмету-
вање на царината и другите да.вачки, за пресмету-
вање на даночните олеснети!ја при извозот и за ис-
кажување на правото на увоз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката; 

33) во рубриката 33 (Вредност на стоките фран-
ко југословенска граница во д i n a r i ) се пополнува 
само шифреното поле со должина од 10 места, во 
кое се запишува износот ВО динари што се добива 
со пресметување на износот во валута што е запи-
шан во рубриката 31 — во динари, според курсот 
од точка 4 на Одлуката за утврдување на курсевите 
на странските валути за определување на основи-
цата за пресметување на царината и другите дава-
чки, за пресметување на даночните олеснеше а при 
извозот и за искажување на правото на увоз и пла-
ќање, како и за потребите на статистиката. 

Ако е договорено испорака на стоките да се 
врши во странство, фактурата вредност се изме-
лува за трошоците на прев-озот, осигурувањето и 
доставувањето на стоките од југословенската гра- 
ница до местото на испораката во странство, 
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Ако е договорено испорака да се врши во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
фактурната вредност се зголемува за трошоците на 
превозот, осигурувањето и испраќањето на стоките 
од местото на испораката во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија до југословенската 
граница; 

34) во рубриката 34 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифреното поле со должина од шест 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
што го водат организациите на здружен труд спо-
ред Наредбата за водење евиденција за склучените 
девизни и кредитни работи со странство, а под кој 
таа пријава е регистрирана кај надлежната народ-
на банка. 

Во рубриката 34 не се запишуваат други бро-
еви, подброеви, букви или ознаки, освен основниот: 
број на пријавата за склучениот договор; 

35) во рубриката 35 (Датум на заклучокот) се 
пополнува само шифреното поле со должина од 
шест места, во кое со цифра се запишуваат денот, 
месецот и годината на склучувањето на договорот 
за извоз, а под тоа поле се запишува датумот кога 
е извршена заверка на прифаќањето на пријавата 
во надлежната народна банка; 

36) во рубриката 36 (Производител) се запишу-
ваат називот и седиштето на организацијата на 
здружен труд чии стоки се предмет на извозот, од-
носно називот и седиштето на организацијата на 
здружен труд која учествувала во производството 
на стоките што се извезуваат или во остварувањето 
на девизниот прилив по основ на извоз на однос-
ните стоки (чл. 67 и 68 од Законот), а во шифре-
ното поле со должина од седум места се запишува 
матичниот број на таа организација. 

Ако се царинат истовидни стоки што ги произ-
веле повеќе производители, а тие стоки се недели-
ви по количина, рубриката 30 под редниот број 1 
на наименувањето не се пополнува. Во другите на-
именувања во рубриката 36 се запишува матичниот 
број на организацијата на здружен труд од став 1 
н-а оваа точка; 

37) во рубриката 37 (Стопанска дејност) во ши-
френото поле со должина од шест места од Ко-
дексот на шифрите се запишува стопанската деј-
ност, односно гранката во која спаѓа организацијата 
на здружен труд наведена во рубриката 36." 

Член 12 
Во член 19 став 2 по зборовите: „стоките што 

се" се додава зборот„бесплатно" на сите три мес-
та, а по зборовите: „резервоарите во странство;" се 
додаваат зборовите:, „книги, списанија и други печа-
тени материјали што се испраќаат во странство 
како итна пратка,". 

Член 13 
Во член 20 став 6 се додава нов став 7 кој 

гласи: 
„Ако со стоките што се извезуваат од облаго-

родување или поправка се извезува привремено 
увезена амбалажа, односно остаток на привремено 
увезени стоки што не е облагороден, не се подне-
сува посебна декларација туку во рубриката „За-
белешка" на извозната царинска декларација за 
извоз на стоки од облагородување и поправка се за-
пишува забелешката: „Податоците за привремено 
увезената амбалажа, односно за остатокот на при-
времено увезените стоки што не се облагородени, се 
запишани ЕО спецификацијата за раздолжување на 
привремено увезените стоки.". 

Член 14 
Во член 21 точка 7 на крајот, точката и запир-

ката се заменуваат со точка и потоа се додава нов 
став 2 кој гласи: 

„Ако облагородување или поправка се вршат 
без наплата на противвредноста, шифреното поле 
на рубриката 7 не се пополнува;". 

Во точка 12 на крајот, точката и запирката се 
заменуваат со точка и потоа се додава нов став 2 
кој гласи: 

„Рубриката 12 се пополнува во сите случаи на 
облагородување или поправк-а;". 

Точка 17 се менува и гласи: 
17) во рубриката 17 (Вкупен број наименувања) 

се пополнува само шифреното поле со должина од 
три места, во кое се запишува вкупниот број на на-
именувањата пријавени со односната декларација;". 

Точка 31 се менува и гласи: 
„31) во рубриката 31 (Валута) се запишува оз-

наката на валутата во која ќе се наплати услугата 
на облагородување^ или поправката (на пример: 
USA CAN $, Sfr,) а во шифреното поле со дол-
жина од три места се запишува шифрата на однос-
ната валута од Кодексот на шифрите“ 

Во точка 35 по зборовите: „според курсот од'4 

се додаваат зборовите: „точка 4". 
Во точка 36 став 1 по зборовите: „според кур-

сот од" се додаваат зборовите: „точка 4". 
Точка 37 се менува и гласи: 
„37) во рубриката 37 (Реден број на наименува-

њето) се пополнува само шифреното поле со дол-
жина од три места, во кое се запишува речниот 
број на наименувањето. Редниот број на наимену-
вањето се означува со броевите од 002 до 999. за-
в.исно од бројот на производителите што учествува-
ле во облагородување^* или поправката на стоките 
или во производството на домашен материјал, од-
носно бројот на тарифните ставови на Царинската 
тарифа во кои се распоредува домашниот матери-
јал;". 

Точка 4о се менува и гласи: 
„40) во рубриката 40 (Производител) се запишу-

ва називот на организацијата на здружен труд која 
учествувала во облагородување^ или поправката, 
односно називот на организацијата на здружен труд 
чиј материјал е вграден-во стоките или на органи-
зацијата на здружен труд што учествува во оства-
рувањето на девизниот прилив по основ на извозот 
на односните стоки (чл. 67 и 68 од Законот), а во 
шифреното поле со должина од седум места се за-
пишува матичниот број на односната организа-
ција;". 

Точка 42 се менува и гласи: 
„42) во рубриката 42 (Валута) се запишува оз-

наката на валутата во која ќе се наплатат услугите 
на облагородување или поправка (на пример USA 
CAN Sfr.), а во шифреното поле со должина од 
три места се запишува шифрата на односната ва-
лута од Кодексот на шифрите;". 

Во точка 43 по став 1 се додава нов став 2, коЈ 
гласи: 

„Ако еден производител вршел вградување на 
домашен материјал и вршел услуги на преработка, 
доработка, обработка или поправка, вкупната вред-
ност на услугите на тој производител се прикажува 
во едно наименување, заедно со податоците за 
вградениот домашен материјал на тој производи-
тел.". 
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Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Во точка 44 по зборовите: „според курсот од" 

се додаваат зборовите: „точка 4.". 
Во точка 51 во став 1 по зборовите: .,според 

курсот" се додаваат зборовите: „точка 4.". 

Член 15 
Во член 23 точка 5 став 1 на крајот, точката 

се заменува со точка и запирка, а став 2 се брзине. 
Во точка 6 став 1 на крајот точката се заменува 

со точка и запирка, а став 2 се брише. 
Точка 16 се менува и гласи: 
„16) во рубриката 16 (Вид на валута) се запи-

шува ознаката на валутата во која е изразена 
вредноста на стоките (на пример: USA $, CAN $, 
Sfr.), а во шифреното поле со должина од три -лес-
Тг< се запишува шифрата на односната валута од 
Кодексот на шифрите;". 

Во точка 27 став 2 се менува и гласи: 
,,По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 

точка, рубриката 27 се пополнува на следниот на-
чин: 

— ако се царинат повеќе видови стоки што при-
времено се извезуваат на саеми, изложби и на дру-
ги приредби во странство, како и штанд-материјал 
што е наменет за уредување на саемски простории, 
наместо трговскиот назив на стоките во деклара-
цијата може да се запише: „Саемски стоки", „Из-
ложбени стоки", односно „Штанд-материјал", а во 
шифреното поле се запишува бројот: „44 50 00000"; 

— ако организацијата на здружен труд при-
времено извезува алат, ситен инвентар и радио и 
телевизиска опрема, се запишува заедничко наиме-
ну.вање: ,.Алат и ситен инвентар" или „Радио и 
ТВ опрема", а во шифреното поле се запишуваат 
бројот: „82 50 00003". 

За стоките од став 2 на оваа точка, подносите-
лот на декларацијата кон декларацијата за привре-
мен извоз на стоките поднесува спецификација на 
стоките што се царинат;". 

Член 16 
Во член 41 став 1 точка 4 на крајот, точката 

се заменува со точка и запирка и потоа се додава 
нова точка 5 која гласи: 

„5) испоавка на податоците во обрасците IV, 
IV/1, V, V/l, VI, VI/1, XI, XI/1, XII, XII/1, XIV, 
XV, XVI и XVI/1 заради усогласување на евиден-
цијата за привремено увезени стоки, привремено 
извезени стоки и консигнациони стоки — во секое 
време.". 

Член 17 
Во Кодексот на шифрите за пополнување на 

исправи во царинска постапка кој претставува сос-
тавен дел на Правилникот за поднесување на ис-
прави во царинска постапка, се вршат следните из-
мени и дополненија: 

1) во глава I Царинарници и нивни организаци-
они единици, во редниот број 12 точка 2 се менува 
и гласи: 

„2) Царинска испостава Северна лука Сплит 
51020". 

По точка 3 се додава нова точка 4 која гласи: 
„4) Царинска испостава Лука Сплит 51047". 

Во редниот број 27 по точка 7 се додава нова 
точка 8 која гласи: 

„8) Царинска испостава Вртојба 68128". 
Во редниот број 34 точка 4 се менува и гласи: 
„4) Царинска испоетава Железничка станица 

Кроггс-рап 17043"; 
2) во називот на Глава II Стопанска дејност, 

стопанската гранка и другите дејности (групи на 
корисници на увезени стоки) и во заглавјето на та-
белата во таа глава зборовите: (групи на корисни-
ци на увезени стоки)" се бришат; 

3) во глава IV Држави, во оддел 1 Европа, ред-
ниот број 25 се менува и гласи: 

„25 Република Португалија 125". 
Во оддел 2 Азија, редниот број 4 се менува Л 

гласи: 
„4 Социјалистичка Република Бурманска Унија 

204". 
Редниот број 16 се менува и гласи: 
„16 Хашемитско Кралство Јордан 216". 
Редниот број 27 се менува и гласи: 
„27 Малдивски Острови 227". 
Редниот број 30 се менува и гласи: 
„30 Султанат Оман 230". 
Редниот број 37 се менува и гласи: 
„37 Република Турција 237". 
По редниот број 41 се додава нов реден броЈ 

42 кој гласи: 
,.42 Брунеи 250". ! 
Во оддел 3 Африка, редниот број 5 се менува и 

гласи: 
„5 Централноафрикан^ка Република 305". 
Редниот број 7 се менува и гласи: 
„7 Народна Република Бенин (Дахомеј) 307". 
Редниот број 9 се менува и гласи: 
„9 Република Гамбија 309". 
Редниот број 11 се менува и гласи: 
„11 Република Горна Волта 311". 
Текстот под редниот број 14 се брише. 
Редниот број 19 се менува и гласи: 
„19 Кралство Лесото 319". 
Редниот број 21 се менува и гласи: 
„21 Социјалистичка Народна Либиска Арапска! 

Џамахирија 321". 
Во оддел 4 Северна и Средна Америка, по ред-

ниот број 24 се додава нов реден број 25 кој гласиш 
„25 Британски Антили 425"; 
4) во глава VI Видови на увозот, по редниот 

број 3 се додава нов реден број За кој гласи: 
„За. Увоз на стоки без плаќање на противвред-

носта што е фактурирана и оцаринета, а дополни-
телно комисиски е утврдено дек-а не е испорача-
на 14"; 

5) Во глава VIII Видови валута, редниот број 
30 се брише. 

Досегашните ред. бр. 31 до 37 стануваат ред. бр. 
30 до 36. 

Ред. бр. 38 до 40 се бришат. 

Член 13 

Обрасците VIII и VIII/! се менуваат и гласав 
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Член 19 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1982 година. 

Бр. Д-9475/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Звонко Пошќиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

О д СР' С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бјеличпћ Плешник Винка Татјана, Диклић 
Смил^нић Јоне Пенка, Џуверовић Данила Миодраг, 
Ћировић Николе Драган, Калић Слободана Душан, 
Михајловић Раде Драгомир, Миленковић Божида-
ра Живорад, Петровић Вошка Млађен, Радовано-
вић Миленка Стеван, Савић Муњиза Лазара Љуб-
ица, Ши чеба д Јове Бранко, Мисилрлић Јована 
Драгољуб; 

— за особени заслуги во создавањето и п а т е -
њето на братството и единството помеѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Даниле Никола, Аиђић Петра Ристо, 
Бабић Миле Вукашин. Баришпћ Пере Јово, Бенић 
Николић Матеје Милица, Берисављевић Милана 
Никола, Брашанаи Милојица Јован, Цетинић Ми-
лат Вицка Винка. Чукић Драгића Милена, Деспо-
тозчћ-Врпнешерић Душана Софија, Ђорђевић Са-
ве Никола. Ђукић Ђорђа Сларко, Глушац Томе 
Лука, Хамзић Гтзцовић Мехмед Хатка, Инајетовић 
Османа Алија, Јаковљевић Скендер Боже Дарин-
ка, Кпсановић Дане Раде, ,Кукић Мајсторовиќ Фи-
липа Боја. КУСТУДИН Перо Бошко, Лалић Милана 
Никита, Малешевић Милојчпћ Раде Роса, М;;рко-
внћ И-"иге Цветко. Мтушковић Видоја Милорад, 
Мусабеговић Муса Енвер. Николић Топаловић Ри-
сте Сока. Османагић Хусеина Мухамед, Пажовпћ 
Лаугпевчћ Ивана Олга. Павловић Душана Филм", 
Поповић Радорана Во1ин, Плавшић Боже Станко, 
Почека! Петра Љубица. 

Раденпвић Занија Радомир, Радиновић Јове Са-
во, Радипгић Боже Јово, Раичевић Михаило Ми-
ливое, Ристић Владе Бранко. Рујевић Родић Ђуре 
Милева, Симић Божидара Миодраг, Сион Дуков-
ска Стамат^ Љубица. Шарић Стеке Симеун, 1Пће-
пановић Милутина Миливоје, Тасић Милана Мили-
воје, Валрнтић Георгија Петар, Вучинић Радевић 
Радована Васиљка, Буковик Бој целава Владимир; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Сганимировиќ Милоја Богдан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси ^о 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Јанка Светозар, Боговац Миро Иван, 
Бошковић Ђорђа Бошко, Бутулија Марко Данило, 
Чучковић Николе Вељко, Дицић Сувачаров Славка 
Милена, Дпмитријев 1ћ Милана Драгутин. Драгоми^ 
до Ђорђе Саво, Драгомирова^ Петра Љубисав, Дут-
ина Косте Никола, Ђикић Светозара Никола, Ђор-
ђевић Стојана Каменко. Гавриловић Станка Све-
тислав, Игњатовић Станицава Душан, Јањић Си-
ме Бошко, Јовановић Милутина Борисав, Јовичић 
Станојловић Милоша Милунка, Јовић Трајка Ве-
либор, Колунпић Саве Саво, Кондић Јове Ђураћ, 
Корјенић Алима Шабан, Ковачевић Драгомира Ду-
шан, Кутлешић Марко Милисав, Лазаревић Бла-
гоја Добривоје, Луковиќ Мирка Милутин, Милова-
нови^ Будимира Павле. Милутиновић Васе Милоје, 
Митић Алексе Војислав-Војкан, Морачић Спире 
Дамњан, Недин Саве Милорад, Никетић Виадимира 
Александао, Николић Вукоја Радомир, Обрадо^ић 
Ми лоша Јанко, Петијевић Пере Гојко, Петридић 
Фране Иван, Петровић Живадина Драголуб, Пет-
ровић Станко Миодраг, Поњовић Богдана Родољ.. 
Поповић Исидора Милутин, Радосавл^евић ЉУ6и-
сава Светислав, Радовић Тодора Миодраг, Раптче-
вић Андрије Даница, Селаковић Милотиа Миро-
слав. Сен-и Јована Чедомир. Синановиќ Ан^пите 
Божидар, Станковић Душана Димитри је, Станко-
кић Милана Николије, Стекић Ми лора да Сава. Сто-
јановић Нацка Станоје, Тодоровиќ Лазара Ѕожи-
дар, Тодоровиќ Михаела Шпиро, Томанић Љуби-
сава Лазар, Валчић Чедомира Стеван, Васић Сто-
јана , Драгољуб? Васић Ђорћа Предраг. Велић /Гу-
хамела Смајо, Видосав д,евић Кристе Бнапие. Ву-
јић Божидара Милосав, Жикић Ми лутина Свети-
слав, Живковић Златка Александар; 

—, за особени заслуги на полето на јавнава деј-
ност, со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анушић Стевана Трифун, Аврамовић Тихоми-
ра Аврам, Бакнћ Миловановић Драгољуб Јелена, 
Бојчин Пет^а Милош, Бојпвић Ми лоша Бој имир, 
Бузаретпћ Л^убоја Радивој, Царевиќ Миљковић 
Милије Г Р,оцрнија, Петановиќ П ^ Т П А Ми.ле, Чавић 
Бритвић Анђелко Николина, Чуковић Сабљић 
Стевана Марица, Димитпијевић Ми лоша Првиспав. 
Дојчинопић Ми лора да Милан. Драгутттновић Јово 
Јован, Дракулић Милића Гура, Ердсљен Петра 
Лазар, Ескић Светозар Филип-Бата. Хаптимбегов-
ић Хашим Ћамил, Јактиић Драгољуба Миодраг, 
Јевћовић Милана Милош, Јовановић Радоја Пепо, 
Кикић Чукић Томе Милица, Кукобат Милошп 
дељко, Маљевић Алије Ћамо, Манчттћ Милана Мо-
мчило, Миладиновић Велимир Вукосав. Милић 
Љубите Радивоје, Миливојепић Велизапа Миодраг, 
Митровић Душана Милан, Моћановић Петпа Мла-
ден, Недовић Гламочлија Васе Анкица, Николић 
Крсте Миодраг, Обрадовић Петра Миладин, Панто-
вић Неделаа Богдан. Петровић Д П З Г У Т П Н З Јован, 
Радусиновић Милттћа Пет^о, РаЈчић Ми да дина Вој-
ислав, Ранчић Тодора Драгољуб, Ристић Николе 
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Бранислав, Старчевић Живојина Станко, Стојадин 
нозић Саве Милан, Тројановић Радукин Томе Ми-
лица, Вучинић Јанка Сава, Вујачић Крсте Милу-
тин, Вујовић Луке Милан, Законовић Јове Вмади-
мир. Зубановић Новак Андрије Јелица, Живковић 
ЈБуСамира Јордан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Белић Кукичпћ Милана Радмила, Богдановић 
Зпндовић Саво Драгица, Еогдановић Букована 
Олга, Бошковић Николе Драгутин, Цицовиќ Цицо-
вић Косте А п а т и ј а , Цветановиќ Душана др Томи-
слав, Цвијовић Пуртић Милорада Милена, Диш-
лгаевски Мате Станко, Ђоођевпћ Нивата Јован, 
Ђорђевпћ Животе Милан, Фазлић Мујо Ибро, Гај-
иќ Светомира Иван, Гајиќ Лауташ Паје Пауница, 
Пгњатовић Дамјановић Стојана Драгојла, Јакшић 
Дим-итрија Петар, Јосифовски Методија Сиљан, Јо-
вановић Стојадина Изан, Јовановић Ивана Злато-
мир. Карагпћ Илија Илија, Карахоџић Хасана Ха-
бпб, Кораћ Јована Милан, Костић Чедомпра Алек-
сандар, Костић Ћуре Драгутин, Костић Вукбрато-
в;;ћ Јовице Милка, Ковачевић Косте Милорад, Куз-
мановић Светолик Борисав, Левајац Љубиша, Ли-
чина Абдула Исмет, Лучић Кијановић Радисав Да-
ринка, Лукић Драгољуба Илија, Марковић Начи' 
вић Гвида Адела, Марковић Митровић Тодора Ве-
рослава, Марковић Александра Златко, Матић Ми-
хаила Слободан, Михајловић Петра Радивоје, Ми-
ливојевић Боривоја Андреја, Милосављезић И^и-
дора Бранимир, Милошевиќ Тркља Стевана Нада, 
Нешић Милорада Витомир, Обрадовић Д рагинте 
Мирослав, Панајотовић Стојана Томислав, Пањко-
вић Капелар Матије Оливера. Павловић Дамјана 
Божидар, Павловић Тихомира Момчило, Иавло^ић 
Славка Василије. Павловић Милошевић Војисдава 
Живадинка, Пешкир Душана Никола, Петровић 
Лазара Радмила, Пипер Михајла Милосав, Попо-
вић Радована Бранко, Поповић Радојка Здравко, 
Пузовић Сретена Милосав, Радовић Ђукић Мила-
на Мара, Симоновски Дескова Николин Милка. Сп-
асић Благоја Владимир, Стабловић Милутина Дра-
гољуб, Стакић Павла Миломир, Станић Адама Ми-
одраг, Стоиљковић Влајка Никола, Страхињић Ми-
лојковиѓ Славка Радмила, Томановић Драгутина 
Стојан. Томашевић Николе Владимир, Трајчевски 
Крсте Милан, Угреновић Проке Мирољуб, Узелагд 
Петра Саво, Вељковић Стоилка Ранђел, Вучковић 
И;њата Јован, Вујиновић Илије Бранислав Вуко-
сављевић Радосављевић Витора Вера, Вуковић 
Михајла Милева, Живић Анђелка Тихомир, Жив-
ковић Боре Драган; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адемоски Адема Нешип, Андријанић Станоја 
Александар, Анђелковић Голуба Радован, Антана-
сковић Антанасковић Милана Јелица, Антић Јоо-
дана Сретен, Антонић Станка Јошан, Аранђеловић 
Младена Душан, Арсић Томе Звонимир, А д а м о -
вић Милана Милован, Бачкоња Миле Милош, Ба-
кић Ђорђа Милинко, Вера Миле Драган, Бешевић 
Алексић Светозар Негосава, Бјелица Јосипа Обрад, 
Богићевић Ристић Милорада Зорица, Бошковић 
Драге Славко, Браноски Јоса Клима, Брановиќ Ан-
тонија Радиша, Буквић Властимира Миливоје, Цве-

тановић Драгутина Илија, Чаравеша Раде Милун, 
Чавић Тима Бошко, Чубра Стевана Милован, Ћет-
ковић Блаже Реља, Дамјановић Милета Милован, 
Д;;Бац Сава Бошко, Дмитрић Жарка Југослав, Дре-
чпћ Димитрија Властимир, Дробњак Миле Фили-
ман, Дубовац Вукоја Милорад, Дујаноѕић Петра 
Стево, Ћипђић Ммлована Љубодраг, Ђокпћ Бори-
воја Бранислав, Ђокић-Ппелевпћ Милована Рад-
мила, Ђорђекић Добросав Борисав, Ђорђеаић Дра-
голуба Бранко, Ђорђевић Радивоја Јевогагије, Фрид-
рих Јосипа Карло, Галијат Павла Лзубица, Голубовић 
Стапка Ћорће Голубовић Љубисава Мирослав, Гргу-
рснпћ Ивана Јакоб, Гверо Стеве Марко, Гверо Васо 
Милан, Хаџифеј зовиќ Назифа Изет, Илић Уроша Јо-
сиф, Илчјевић Д-л мит р и ја Петар, Јаниќ Жарка Томи-
слав, Јанковиќ Жарка Радосав, Јсремић Алемпија 
Ми,пенко, Јевтић Мил.ка Владимир, Јоцић Николе 
Радомир, Јовановић Милана Драгутин, Јовановић Ва-
с и л к а Душан, Јовановић Наска Љубомир, Јовановић 
Михајло Миливоје, Јовановић Петра Милосав, Јова-
новић Момира Жичан, Јовиќ Александра Драгослав; 

Каришка Душан Томислав, Катиќ Предић Пет-
ра Љубинка, Кићановић Радомира Томислав, Кило-
мовиќ Николе Зоран, Кнежевић Илије Јован, Ко-
ковић Р Драгољуб, Колошањај Јеринић Драгољу-
ба Љубинка, Костадиновић Милорада Владимир, 
Костиќ Бранко Драгослав, Костић Коста д ина Ми-
лорад, Костић Ми лора да Слободан, Ковачевиќ Ни-
коле Љубица, Ковачевић Душана Војислав, Крато-
в о Адема Дервиш, Крстић Димитрија Александар, 
Крстић Трајка Мирко, Кукољ Драгише Богдан, Ку-
лаш Петра Милан, Кутлашић Страина Радосав, Ла-
заревић Васили ја Драги, Лукић-Орестијевић Фи-
липа Радмила, Љубичић Ђурашковиќ Јована "ви-
лица, Љубисављевић Боривоја Милорад, Малбаша 
Николе Миле, Малбапг-ћ Миле Обрад, МанзалоЕић 
Лолић Душана Јелица, Маричић Стојше Ђорђе, 
Маринковић Милоје Чедомир, Маринковиќ Вучка 
Ђорђе, Маринковић Димитрија Никола, Маринко-
вић Петра Никола, Марковић Драгољуба Аврам, 
Марковић Младена Борисав, Марковић Милосава 
Божидар, Марковиќ Божидара Љубица, Марковић 
Недељка Петко, Марковић Драгољуба Сава, Марко-
вић Драгутина Стојан, Мијатовић Милоша Милен-
ко, Миладиновић Сима Здравко, Миленковиќ Тихо-
мира Радисав, Милоњић Велише Благоје, Милопе-
Еић Станимира Радомир, Мило Бановиќ Добривоја 
Радојко, Милутиновић Ђорђа Драгиша, Миљко^ић 
Драгољуба Светислав, Миосиќ Димитрија Петар, 
Митић Светозара Јеленко, Митиќ Михајла Љуби-
ша, Митић Владимира Милан, Митровић Митро-
вић Косте Јелица, Митровић Бранислава Радмило, 
Младеновић Ж^тка Никола, Нећаков Јагне Милан, 
Нешић Матије Владимир, Николић Љубомира Ђор-
ђе, Николић Радована Јордан, Николић Јована 
Ранко, Николић Ставре Славко, Обрадовић Јорда-
на Милан, Обрадовић Миливоја Миленка, Обрздо-
вић Велимира Милоња, Обретковић Делимировић 
Анђела Душанка, Пантовић Илије Милован, Паун-
овић-Тришић Добривоја Нада, Павићепић Радоска 
Бранко, Павићевић Ђоке Јованка, Павловић Бори-
слава Слободан, Павловић Александра Вељко Па-
вловић Милата Живота, Пејоски Сарафпма Бош-
ко, Перунчић Ранка Вукадин, Петковић Тодора Ва-
сили је. Петровић Денка Ђорђе, Петровић Витоми-
ра Љубиша, Петровић Драшковић Саве Мирослав, 
Петровић Петра Станимир, Петровић Милана Ве-
лимир, Попадић Радивој а Миливоје, Поповић Вла-
стимира Бошко, Поповић Андрнје Божидар, Попо-
вић Радивоја Петар, Предојевић Милана Ђуро, Ра-
дић Пантелић Добривоја Ленка, Радић Јеврема 
Вукашин, Радоваиовић Драгољуба Слободан, Рај-
ковић Бошњаковић Илија Милена, Ракић Николе 
Благомир, Рашић Шаровић Раде Гроздана, РатпчН 
Милутина др Радмило, Ристић Азуловић Шиме Ма-
рица; 
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Симић Милутина Владимир, Симоновић Лука-
нова Стефана Невенка, Спаравало Пере Владо, 
Срѕћковић Илић Ми лој а Лепосава, Стаменков:^ 
Петра Марко, Станкић Градимира Драгослав, Стан-
ковић Петра Боривоје, Станковић Богосава Драгу-
тин, Станковић Митић Димитрија Мирјана, Стан-
ковић Сретена Слободан, Стннојковић Стевана Ми-
лан, Станојковски Блаже Богдан, Стеванова Ва-
силије Добросав, Стокпћ Абрамовић Анте Јелена, 
Шипка Николић Будимира Душанка, Тимченко 
Стефанозић Василија Ружица, Тирменштајн Пет-
ра Миодраг, Тодоровић Милорада Радомир, Тодоро-
вци Чедомира Славко, Томић Алексе Душан. Топа-
ловић Рајка Ђурђе, Топаловић Миливоја Јордан, 
Трифуновић Киждобрански Жарка Милојка. Три-
вић Тодора Никола, Трутић Милована Раде, Га-
сиљевић Тутуновић Будимира Касија, Васковић 
Василија Живко, Виријевић Јордана Миливој^, 
Вранковић Павла Небојша, Вучковић Милана .то-
ван, Вучковић Живорада Милисав, Вујисић Иво 
Светозар, Вујовић Јеликић Тихомира Цвијета, Ву-
јовић Благоте Василије, Вуксановић Радована Ив-
ан. Затежић Драгутина Данило, Зечевић Милана 
Мил,ко, Златановић Стојмена Данило, Зулфикари 
Мемеда Исљам, Жиловић Илија Градимир, Жив-
ковић Бабић Пере Савка; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Баћковић Миловја Милија, Ђорђевић Чедоми-
ра Најдан, Ниџовић Веселина Драган; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Беговић Марјановиќ Драгољуба Мирослав, Ђо-
кић Чедомира Милан, Глушчевић Војин Миланко, 
Хаџифејзовић Назифа Џафер, Халиловић Суља 
Мурат, Кораћ Драгомира Гојко. Козица Сулејман 
Зулфо, Миличевић Светислава Настас, Муминовић 
Шефко Бајро, Павловић Неђе Драго, Перић Све-
тислав Миодраг, Рапттбпатовић Јанка Милун, Ради-
братовић Мичич Милоја Стојка, Ристовић Рајка 
Секула, Веланц Радиеава Љубиша; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анђелић Радомана Владисав, Бабић Михајле 
Милорад, Демирај Бафтир Бехрам, Драгин Зрње-
вић Живорада Вера, Драгомировић Јована Љубо-
мир, Дукић Сретена Милинко, Ђуришић Радоја 
Ранко, Фазлнјевић Раме Алил, Галић Бошка Љубо, 
Грујановић Радова на Миливоје, Јевтовић Стамен-
ка Миленко, Јоксић Новака Периша, Јовановић 
Милета Владимир, Кентера Марија Милан, Коса-
новић Влаисављевић Милана Јелена, Крањц Ми-
летиќ Милована Винка, Кркушић Смаила Јусуф, 
Кутлешић Срђана Дмитра, Лазаревић Видоја Алек-

сандар, Лазовић Недељка Милинко, Манасијевић 
Милана Славољуб, Манасијевић Стојадин, Милен-
ковић Никодић Васиљка Загорка, МиливојевиН 
Алексе Јанко, Милошевић-Милисава Божидар, Ми-
трић Радована Радиша, Митровић Мијушковић 
Миленка Рада, Николић Крсте Милорад, Опачиќ 
Љубомира Стеван, Павић Мирка Лука, Петковић 
Ђорђа Предраг, Петровић Милорада Младен, Птнн-
тевић Миленковић Тихомира Драгица, Поповић Пе-
тра Славко. Пуфић Драгутина Александар, Радо-
ман Јована Никола, Радовић Живка Милован, Ра-
дуловић Љубомира Драгиша, Ребић Грујице Мило-
рад, Стојановић Јована Милорад, Танасковић 
лутина Милан, Утовић Ђорђа Матеја, Влаовић 
вечерски Косте Мирјана, Вучићевић Драгите Ми-
ливоје, Вујовић Милосава Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Лутовац Стевана Слободан. 

Бр. 70 
12 август 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— по повод 40-годишнината на родот за врски, 
за особени заслуги на зајакнување на општонарод-
ната одбрана и високиот степен на борбената гото-
вност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

335. полк за врска. 

Бр. 81 
24 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

729. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за поднесување на испра-
ви во царинската постапка — — — — 1749 

Одликувања — — — — — — — — 1762 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт, фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, булевар војводе 
Мишиќа бр* 17 


