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Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, 
член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, 
член 254 став 5 и член 287 став 4 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) и точка 8 
од Одлуката за работите на вршењето на услуги при 
облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/73 и 58/73), директорот на Сојузната управа 
за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ Ц ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПО-

СТАПКА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член I 
Со овој правилник се пропишуваат: содржината, 

формата и начинот на пополнувањето и начинот на 
поднесувањето на царинските декларации, излезни-
от лист на консигнациони стоки, спецификацијата 
за раздолжување на привремено увезени стоки, спе-
цификацијата за раздолжување на привремено из-
везени стоки, листот на промена на податоци; 
образецот на пријавата за извоз и провоз на стоки, 
образецот на пријавата за увоз и провоз на стоки, 
образецот на контролниот лист на облагородување-
то; образецот на заминувачкиот бродски манифест, 
образецот на бродската книга и обрасците на испра-
вите со кои стоките се упатуваат до друга царинар-
ница. 

И. ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ 

I. Увозна царинска декларација 

Член 2 
Увозната царинска декларација се поднесува на 

Образецот I — Увозна царинска декларација. 
Ако по една царинска декларација се пријаву-

раат повеќе видови стоки што се распоредуваат во 
повеќе од два тарифни става, кон декларацијата се 
поднесува потребниот број влошки на Образецот 1/1 
— Увозна царинска декларација, што се составен дел 
на декларацијата. 
_ Увозната царинска декларација - се поднесува 

во пет примероци, од кои два примерока задржува 
царинарницата, еден примерок доставува до над-
лежната народна банка на републиката, односно до 
народната банка на автономната покраина, а два 
примерока му предава на подносителот на деклара-
цијата. 

Член 3 
Увозната царинска декларација (Образец I) ја 

поднесуваат: 
1) организацијата на здружен труд, односно 

друга организација на која гласи превозната ис-
права; 

2) организацијата на здружен труд односно 
друга организација врз која е пренесено правото од 
превозна*а исправа; 

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

4) југословенските и странски државјани — за 
стоките што ги увезуваат, односно ги.примаат од 
странство, што се царинат преку овластена органи-
зација на здружен труд или друга* организација. 

Како организација на здружен труд, односно 
друга организација, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета организацијата што е овластена 
за вршење на надворешнотрговско работење, односно 
организација што прима стоки од странство. 

Член 4 
Увозната царинска декларација се пополнува на 

следниот начин: 
1) во рубрика 1 (И' пријавувам на царинарница-

та — испоставата) се запишува називот на царинар-
ницата, односно на царинската испостава кај која 
се врши царинењето на стоките, а во шифарскрто 
поле со должина од 5 места се запишува шифрата 
на царинарницата, односно на царинската испостава 
од Кодексот на шифрите за пополнување на испра-
вите во царинската постапка (во натамошниот текст: 
Кодексот на шифрите); 

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата) во ши-
фарското поле со должина од 6 места се запишува 
бројот под кој декларацијата е регистрирана ка ј ца-
ринарницата во контролникот на увозните царински 
декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата кај која се врши царинењето на стоките; 

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на деклара-
цијата) во три шифарски полиња со должина од-по 
2 места се запишуваат со цифри денот, месецот и 
годината на приемот на декларацијата (на пример: 
датумот 4 мај 1974 година ќе се запише: 04 05 74), 
а во продолжение надвор од шифарските полиња и 
часот кога декларацијата е примена. Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата ка ј која се врши царине-
њето на стоките; 

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) се 
запишуваат прописите или основот за остварување 
на определени права во постапката на царинењето, 
а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишуваат на-
зивите на исправите што се поднесуваат кон декла-
рацијата; 

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишу-
ва називот и адресата на лицето што, во смисла на 
член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, 
а во шифарското поле со должина од 5 места се за-
пишува шифрата на царинскиот обврзник од Ко-
дексот на шифрите. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, ако царинскиот обврзник е организација на 
здружен т р у б и л и друга организација што ги при-
ма стоките од странство а според посебни прописи 
ве е должна да се регистрира за вршење на надво-
решнотрговско работење, в*о тиранското поле со 
должина од 5 места се запишува бројот 99996; 
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6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишува називот, односно името и презимето и 
адресата ка лицето што ја поднело декларацијата,-а 
во шифарското поле со должина од 5 места се за-
пишува шифрата на подносителот на декларација-
та од Кодексот на шифрите. Во таа рубрика се за-
пишуваат и името и презимето на одговорниот ра-
ботник кај подносителот на декларацијата; 

7) во рубрика 7 (Фирма'на продавачот) се запи-
шуваат називот и адресата' на странската фирма, 
односно името и презимето и адресата на лицето 
што му ги продало стоките на увозникот; 1 

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка)' се за-
пишува седиштето на надлежната народна банка на 
републиката, односно на надлежната народна банка 
на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на царинскиот обврзник, а во шифар-
ското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на надлежната народна банка од Кодексот 
на шифрите. 

Ако се увезуваат предмети на вооружувањето 
и воена опрема односно машини, апарати, уреди и 
други предмети наменети за производство на пред-
мети на вооружувањето И" воена опрема, во рубри-
ката 8 се запишува седиштето на Воениот сервис 
во состав на Народната банка на Југославија (во 
натамошниот текст: Воениот сервис), а во шифар-
ското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шиф-
рите; 

9) во рубрика 9 (паритет) се запишуваат усло-
вите за испорака на стоките, со назначување на 
местото или границата (на пример? франко Лондон, 
франко австриско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска.грани-
ца, во рубриката 9 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која се доставени стоките (на 
пример: франко југословенско-италијанска грани-
ца). Ако се царинат стоки за кои се договорени по-
веќе различни услови на испораката, во рубриката 
9 се запишуваат сите договорени услови (на пример: 
франко Риска, ФОБ Лондон); 

10) во рубрика 10 (Вид — форма на увозот) се 
запишува соодветниот вид (форма) на увозот од Ко-
дексот на шифрите, а во шифарското поле со дол-
жина од 2 места соодветната шифра од Кодексот на 
шифрите. По една царинска декларација може да 
се пријави само еден вид (форма) на увозот; 

11) во рубрика 11 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вид и 
домашна односно странска припадност на превозно-
то средство со кое стоките ја преминале царинската 
линија, а во шифарското поле со должина од 2 ме-
ста се запишува соодветната шифра од Кодексот на 
шифрите. 

Ако во превозот на стоките учествува комбини-
рано пре позно средство (на пример: влечннот дел е 
домашен, а приколката е странска), се запишува на-
ционалната припадност на влечиист дел на вози-
лото; 

12) во рз^брика 12 (Земја од која се увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата од која се 
увезуваат стоките, а во шифарското поле со должи-
на од 3 места се запишува шифрата на односната 
земја од Когексот на шифрите; 

13) во рубрика 13 (Земја на плак чичево) се запи-
шува називот на земјата во која ке се извиши пла-
ќањето на стоките, а во шифаоското поле еп должи-
на од 3 мгста се зеницава шифрата на односната 
земја од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезугаат стоки без плакање на против-
вредност. таа рубрика ^е се пополнува; 

14) во рубрика 14 (Земја на потеклото) се запи-
шува називот на земјата во која се произведени сто-
ките според прописите за„ потеклото на стоките и 
исправите го кои се докажува потеклото на стоките, 
а во шифарското поле со должина од 3 места се за-

пишува шифрата на односната земја од Кодексот 
на шифрите; 

15) во рубрика 15 (Вкупен број наименувања) са 
пополнува само шифарското поле со должина од 2 
места, во кои се запишува вкупниот број наимену-
вања пријавени по царинската декларација. 

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

16) во рубрика IB (Број и година на решението 
според кое е одобрен привремениот увоз), во ш: 'фар-
ското ноле со должина од 8 места, во првите 6 мес-
та се запишува бројот па решението, а во другите 
2 места се запишуваат последните две цифри па 
годината во која е донесено решението (на пример: 
решение бр. 2383/1 од 12 септември 1Ѕ74 година, ќе 
се запише: 2386 74); 

17) во рубрика 17 (Датум на враќањето на прив-
ремено увезените стоки), во шифарското поле со 
должина од 6 места во по две шифарски места се 
запишуваат со цифри денот, месецот и годината до 
кога привремено увезените стоки треба да се вра-
тат во странство (на пример: датумот 4 ноември 
1974 година ќе се запише: 04 11 74); 

18) во рубрика 18 шифарското поле со должина 
од 6 места не се пополнува, освен ако со посебен 
пропис е определено поинаку; 

19) во рубрика 19 (Датум на преминувањето на 
царинската линија) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 6 места, во кои се запишуваат 
со цифри денот, месецот и годината на настанува-
њето на обврската за плаќање на царина и тоа: 

а) за стоките што се увезуваат од странство или 
преку слободна царинска зона (член 19 став 1 точа-
ка 1 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годи-
ната кога стоките ја преминале царинската линија; 

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

в) за привремено увезените стоки (член 19 став 
1 точка 4 од Царинскиот закон) — денот, месецот 
и годината кога е поднесена декларацијата за конеч-
но царинење. 

По една царинска декларација можат да се при-
јават само стоките за кои обврската за плаќање ца-
рина настанала истиот ден. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа 
тичка, по една декларација можат да се пријават и 
стоки за кои обврската за плаќање царина настана-
ла во повеќе од еден ден, под услов од денот на нас-
танувањето на обврската за плаќање царина до де-
нот на поднесувањето на .декларацијата да не се из-
менети прописите за плаќање царина и други увоз-
ни давачки, односно прописите што го регулираат 
увозот на стоките. Во тој случај, ЕО шифарското по-
ле се запишуваат со шифри денот, месецот и годи-
ната на поднесувањето на декларацијата; 

20) во рубрика 20 (Датум на царинењето) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое се запишуваат со цифри денот, месе-
цот и годината кога стоките се подигнати под ца-
рински надзор, односно денот, месецот и годината 
кога стоките му се ставени на располагање на ца-
ринскиот обврзник. 

Ако на наодот на царинарницата е поднесен 
приговор (член 263 од Царинскиот закон), а стоките 
се под царински надзор, во таа рубрика се запишу-
ваат ленот, месецот и годината кога е завршена пос-
тапката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата кај која се врши царинењето на сто-
ките: 

21) во рубрика 21 (Давачка за царинско евиден-
тирање) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 1 место, во кое се запишува стапката на 
давачката за царинско евидентирање за стоките што 
подлежат на плаќање на таа давачка; 
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22) рубриката 22 (Давачка за израмнување на 
даночното оптоварување) се пополнува на начинот 
предвиден за пополнување на рубриката 21; 

23) во рубрика 23 (Такса во пари според тежи-
ната) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 1 место, во кое се запишува „1" за стоките 
што подлежат на плаќање на таксата од член 21 на 
Законот за Тарифата на'сојузните административни 
такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73). 

По една царинска декларација не можат исто-
времено да се пријавуваат стоки што подлежат на 
плаќање на таксата од член 21 на Законот за Та-
рифата на сојузните административни такси и сто-
ките што се ослободени од плаќање на таа такса; 

24) во рубрика 24 (Начин на плаќање на царин-
ските давачки) се запишува соодветниот начин на 
плаќање на царината и на другите увозни давачки 
од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со 
должина од 1 место се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

По една царинска декларација можат да се при-
јават само стоките за кои царината и другите увоз-
ни гавачки се плаќаат на еден од начините предви-
дени со Кодексот на шифрите; 

25) во рубрика 25 (Реден број на наименување-
то), во која се означува редоследот на наименување-
то на стоките во царинската декларација, во т и -
фа рското поле со должина од 2 места се запишува 
редниот број на наименувањето под кое стоките се 
пријавени во декларацијата; 

26) во рубрика 26 (Број на колети) се запишува 
вкупниот број на колети што се однесуваат на ед-
но наименување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубрика 26 се запишува вкупниот број камиони, 
односно вагони што се однесуваат на едно наиме-
нување. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден или повеќе ко лети односно ако 
стигнале во еден или повеќе вагони, односно камиони 
бројот на колетите, односно вагоните *1ли камионите 
се запишува само кај првото наименување; 

27) во рубрика 27 (Опис на колети) се запишу-
ваат формата и ознаката на колетите (на пример: 
сандак, вреќа, бала, картов Ф-15). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубрика 27 се запишува регистарскиот број на 
камионот или бројот на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камио-
ни, односно вагони, рубриката 27 не се пополнува 
туку во посебната спецификација, што се прилага 
кон царинската декларација, се запишуваат регис-
тарските броеви на сите камиони, односно броевите 
на сите вагони. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден или повеќе колеги формата и 
ознаката на колетите се запишуваат во рубрика 27 
само кај првото наименување; 

28) во рубрика 28 (единица на мера) се запишу-
ва, кратенката за соодветната единица на мера спо-
ред која е договорена цената на стоките, а во т и -
фа мекото поле со должина од 2 места се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако е договорена единица на мера што не е 
предвидена во Кодексот на шифрите, во рубрика 28 
се запишува единицата на мера од Кодексот на 
шифрите во која е пресметана количината на сто-
ките. 

По исклучок на одредбите на ст. 1 и 2 на оваа 
точка, ако се царинат стоки што се увезуваат сук-
песивно а за кои е договорена единица на мера 
гарнитура — комплет (шифра 67), шифарското поле 
на рубрика 28 не се пополнува до царинењето на 
последната пратка туку под тоа поле се запишува: 
„дел на гарнитура — комплет". При царинењето на 
последната пратка со која стоките се комплетираат, 
во шифарското поле со должина од две места се 

запишува соодветната шифра од Кодексот на шиф-
рите; 

29) во рубрика 29 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 9 цели и 2 децимални места, во кои се запишува 
количината на стоките во договорената единица на 
мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината ли-
нија, се запишува децималниот број. Ако количи-
ната на стоките во единица на мера е цел број, во 
другите 2 места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на договорената цена врз пресметковната тежишта, 
во рубрика 29 се запишува договорената пресмет-
ковна тежина на стоките. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа 
точка, ако се царинат стоки што се увезуваат сук-
цесивно а за кои е договорена единица на мера 
гарнитура — комплет (шифра 67), шифарското поле 
на рубрика 29 не се пополнува до царинењето на 
последната пратка туку под тоа поле се запишува: 
„д£л на гарнитура — комплет". При царинењето на 
последната пратка со која стоките се комплетираат, 
во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 де-
цимални места се запишува вкупниот број на гар-
нитури — комплети; 

30) во рубрика 30 (Бруто-тежина во килограми) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
9 места, во кое се запишува бруто-тежината на сто-
ките изразена во килограми. Ако бпуто-тежината 
на стоките е помала од еден килограм, во шифар-
ското поле се запишува цифрата „1", а во просто-
рот под шифарското поле се запишува фактичната 
тежина на стоките. 

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

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени при-
времено извезени стоки во шифарското поле се за-
пишува бруто-тежината на странските стоки без по-
дароците за тежината на привремено извезените 
стоки а под шифарското поле се запишува вкупната 
бруто-тежина на стоките што се увезуваат. 

31) во рубрика 31 (нето-тежина во килограми) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
9 цели и 2 децимални места, во кои се запишува не-
то-тежината на стоките изразена во килограми. Во 
првите 9 места се запишува целиот број, а во дру-
гите 2 места, одвоени со испрекината линија, се за-
пишува децималниот број. 

Ако нето-тежииата на стоките е цел број во 
другите 2 места се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е договорена бруто за 
нето, во рубриките 30 и 31 се запишува истиот по-
даток. 

Ако се увезуваат стоки, што се вградени во 
привремено извезени стоки, во шифарското поле 
се запишува нето-тежината на странските стоки 
без податоците за тежината на привремено извезе-
ните стоки, а под шифарското поле се запишува 
вкупната нето-тежииа на стоките што се увезуваат; 

32) во рубрика 32 (Царинска основица) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 10 места, 
во кое се запишува вредноста на стоките што прет-
ставува царинска основица; 

33) во рубрика 33 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
ниот став без царинската стапка (тарифна ознака и 
наименување на стоките според Царинската тари-
фа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски 
назив на стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописот со кој увозот на стоките е посебно регули-
ран (Одлука за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран и др.), во рубрика 33, покрај 
податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и 
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посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што ке е опфатен со наименувањето од Царинската 
тарифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите 
з?. извоз и увоз, кој е составен дел 'ка Одлуката за 
определување на стоките чиј извоз и увоз е регу-
лисан („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/74,63/74, 
1 Г5, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75 и 
13/76 — во натамошниот текст: Списокот). 

Во рубрика 33 може да се запишува само едно 
нс и:,тену вање со соодветната шифра на тарифниот 
став, 0 

Наименувањето на стоките во царинската декла-
рација мора да биде целосно, така што стоките со 
сигурност да можат да се распоредат според Царин-
ската тарифа, другите тарифи, односно другите про-
писи што се применуваат при увозот, односно из-
возот на стоките; 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 5 на оваа 
точка, рубриката 33 се пополнува на следниот начин: 

— ако се увезуваат делови за кои не се плаќа 
царина според член 29 став 1 точка 7 алинеи трета 
и петта од' Царинскиот закон, се запишува заед-
ничкото наименување: „Делови за замена на дотрае-
ни или уништени делови", а во шифарското поле 
се запишува еден соодветен тарифен број на Ца-
ринската тарифа; 

— ако се' враќаат привремено извезени стоки 
што биле изложени на саеми, изложби или дрз^ги 
приредби во странство, односно штанд-материјали 
што биле наменети за уредување на саемски просто-
рии. се запишува заедничкото наименување: „Саем-
ски стоки", „Изложбени стоки", односно „Штанд-
-материјали", а во шифзрското поле се запишува 
бројот „44 50 00000"; 

— ако организацијата на здружен труд што из-
ведува работи во странство праќа привремено из-
везени алати и ситен инв^гтпр, се запишуша заед-
ничкото наименување .,Алати и ситен инвентар", а 
во пиварското поле се запишува бројот „82 50 00003"; 

— ако се увезуваат делови на предмети на во-
орзтжувањето и воена опрема, за кои не се плаќа 
царина според член 27 на Царинскиот закон, се за-
пишува заедничкото наименување: „Делови на пред-
мети на вооружувањето и воена опрема", а во ши-
фарското поле се запишува еден соодветен'тарифен 
број на Царинската тарифа. 

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

34) во рубрика 34 (Основ за намалување — зго-
лемување на царинската стапка), се пополнува само 
шифарското поле со должина од 1 место, во кое се 
запишува шифрата за соодветниот осноз за нама-
лување, односно зголемување на царинската стапка 
од Кодексот на шифрите; 

35) во рубрика 35 (Царинска стапка) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 2 цели 
и 2 децимални места, tB0 кои се запишува царин-
ската стапка што важи на денот на настанувањето 
на обврската за плаќање царина (член 19 од Ца-
ринскиот закон). 

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

Ако се царинат стоки за кои со Одлуката за 
сезонските царински стапки за увоз на определени 
земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/76) е пропишана дополнителна царина, под 
шифарското поле се запишува и стапката на допол-
нителната папина: 

36) во рубриката 36 шифарското поле со должи-
на од 4 места не се пополнува, освен ако со посебе« 
пропис е определено поинаку; 

37) во рубрика 37 (Тарифен број и наименување 
на данокот на промет) се запишува наименувањето 
од Тарифата на основниот данок на промет, што е 
составен дел на Законот за оданочување на произ-
води и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75 и 58/75), а во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодвет-
ниот тарифен број. 

Ако текстот на наименувањето од Тарифата на 
основниот данок на промет е подолг, наименување-
то може да се запише во рубрики ЗВ и 39 под ши-
фарското поле. 

Ако стоките се ослободени од плаќање данок на 
промет, во рубрика 37 се запишува основот за осло-
бодувањето од плаќање данок на промет, а шифар-
сиото поле не се пополнува. 

38) во. рубрика 38 (Стапка на данокот на промет) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
3 цели и 2 децимални места, во кои се запишува 
стапката на данокот на промет што важи на денот 
на настанувањето на обврската за плаќање царина. 
Ако стапката на данокот на промет е цел број, во 
делот на шифарското поле за децимални места се 
запишуваат нули; 

39) во рубрика 39 (Данок на промет во динари 
пресметан по единица на мера) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 8 места, во кое се 
запишува износот на данокот на промет, што се до-
бива со множење на количината на стоките во еди-
ница на мера со пропишаниот данок на промет. 

Пресметаниот износ на данокот на промет се 
запишува во рубриката со цели броеви, со заокру-
жување на децималните броеви; 

40) во рубрика 40 (Износ на посебните давачки 
за земјоделски и прехранбени производи во динари) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
б места, во кое се запишува пропишаниот износ на 
посебната увозна давачка за земјоделски и прехран-
бени производи. Износот на посебната увозна да-
вачка за земјоделски и прехранбени производи се 
добива со множење на количината' на стоките во 
единица на мера со пропишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на, посебната увозна давач-
ка за земјоделските и прехранбените производи се 
запишува во рубриката 40 со цели броеви, со зао-
кружз'вање на децималните броеви; 

41) во рубриката 41 (Посебна такса) се пополнува 
само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 
децимално место, во кое се запишува стапката на 
посебната такса од Одлуката за определување на 
стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75, 15/76 и 17/76); 

42) во рубрика 42 (Режим на увозот) се запишу-
ва кратенката за определената форма на увозот од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран (на пример: ЛБ, ГДК). а во ши-
фарското поле со должина од 2 места се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

43) во рубрика 43 (Вид валута) се запишува оз-
наката на видот на валутата со која се плаќаат сто-
ките, Односно во кота е изразена вредноста на сто-
ките (на пример: USA $, Can. $, Sfr. Bug. OS, DRG OS), 
а во шифарското поле со должина од 3 места се 
запишува шифрата на односната валута од Кодексот 
на шифрите. 

44) во рубрика 44 (Вредност на стоките — Во 
валута фактурна) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во 
кои се запишува вредноста на стоките од фактура-
та изразена во валутата. Во првите 11 места се за-
пишува целиот број. а во другите 2 места одвоени 
со испрекината линија, се запишува децималниот 
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број. Ако вредноста на стоките е цел број, во дру-
гите 2 места се запишуваат нули. 

Ако во рубрика 10 (Вид — форма на увозот) е 
запишана шифрата „42" — Пресметка на давачките 
за привремено увезени стоки — во рубрика 44 се за-
пишува износот на закупнината изразена во валу-
тата, што му се плаќа на странскиот партнер за пе-
риодот за кој се поднесува царинската декларација; 

45) во рубрика 45 (Вредност на стоките — Во 
динари франко југограница) се пополнува само шл-
фарското поле со должина од 10 места, во кое се за-
пишува вредноста на стоките во динари, што се до-
бива со пресметување на фактурната вредност во 
валута во вредност франко југословенска граница 
во динари според курсот на Народната банка на 
Југославија. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши, во странство, фактурната вредност се зголе-
мува за трошоците на превозот, осигурувањето и 
доставувањето на стоките од местото на испораката 
до југословенската граница. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во Југославија, фактурната вредност се на-
малува за трошоците на превозот, осигурувањето и 
доставувањето од југословенската граница до мес-
тото на испораката во Југославија. 

Ако во рубрика 10 (Вид — форма на увозот) е 
запишана шифрата „42" — Пресметка на давачките 
за привремено увезени стоки — во рубрика 45 се 
запишува износот на закупнината изразена во ди-
нари франко југословенска граница што му се 
плаќа на странскиот партнер за периодот за кој се 
поднесува царинската декларација; 

45) во рубрика 46 (Број на заклучокот) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 6 места, 
во кое се запишува бројот од контролникот на склу-
чените работи што го води организацијата на здру-
жен труд под кој таа .пријава е регистрирана кај 
надлежната народна банка. Во таа рубрика не можат 
да се запишуваат други броеви, букви или ознаки, 
освен основниот број на пријавата за склучената 
работа. 

Ако се царинат стоки што како непродадени се 
враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од Ца-
ринскиот закон), во рубрика 46 се запишува бројот 
на извозната царинска декларација врз основа на 
која Пиле извезени тие стоки; 

47) во рубрика 47 (Датум на заклучокот) се по-
полнува само шифарското поле, во кое со цифри се 
запишуваат денот, месецот и годината кога прија-
вата за склучената работа на увоз и е поднесена на 
надлежната народна банка. 

Ако се царинат стоки што како непродадени се 
враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од 
Царинскиот закон), во рубрика 47 со цифри се за-
пишуваат денот, месецот и годината кога царинар-
ницата ја примила извозната царинска декларација 
врз основа на која биле стоките извезени; 

48) во рубрика 48 (Корисник — Назив и место) 
се запишувааат називот и адресата на организаци-
јата на здружен труд за чија сметка се увезуваат 
стоките. 

Ако царинскиот обврзник истовремено е и ко-
рисник на стоките, во рубрика 48, покрај називот 
и адресата, се запишува и: „за сопствени потреби", 
а ако стоките се наменети за натамошна продажба 
во Југославија — покрај називот и адресата се за-
пишува: „за продажба". 

Во шифарското поле со должина од 7 места, во 
првото место, одвоено со испрекината линија, од Ко-
дексот на шифрите се занишува шифрата на ре-
публиката односно автономната покраина на чија те-
риторија се наоѓа седиштето на корисникот, а во 
другите 6 места од Кодексот на шифрите се запи-
шува шифрата на стопанската дејност, односно 
гранката во која спаѓа основната дејност на корис-
никот« 

Ако царинскиот обврзник истовремено е и ко-
рисник а стоките се наменети за натамошна про-
дажба во Југославија, во шифарското поле со дол-
жина од 7 места, во првото место, одвоено со испре-
кината линија, се запишува цифрата 7. Во другите 
6 места од Кодексот на шифрите се запишува шиф-
рата на стопанската дејност, односно гранката за 
која стоките се наменети, а ако стопанската дејност 
односно гранка за која стоките се наменети не е 
позната, во тие 6 места се запишува бројот 99300. 

Во една рубрика не можат да се запишуваат по-
датоци за повеќе корисници од различни стопански 
дејности, односно гранки; 

49) во рубрика 49 (Реден број) се пополнува са-
мо шифарското поле со должина од 2 места, БО кое 
се запишува редниот број на корисникот од прија-
вата за склучената работа на увозот. Таа рубрика се 
пополнува само z to стоките, пријавени по една при-
јава за склучена работа, се увезуваат за сметка на 
повеќе корисници; 

50) во рубрика 50 (Шифра на стоките за физич-
ки лица) се пополнува само шифарското поле со 
должи-.;а од 3 ме: та, во кое се запишува соодветна-
та шифра од Кодексот на шифрите; 

51) во т и ф а >ското поле на рубриката 51, со 
должина од 3 места, се запишува редниот број пол 
кој со Сојузната управа за царини е евидентирано 
решението за намалување на царинските стапки, од-

носно за ослободувањето од плаќање царина (царин-
ски контингент^). Таа рубрика ја пополнува цари-
нарницата. 

Член 5 
За царинење на стоките што југословенски и 

странски државјани непосредно ги увезуваат, вне-
суваат, односно примаат од странство се поднесува 
увозна царинска декларација на Образецот И — 
Увозна царинска декларација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
увозна царинска декларација на Образецот II под-
несуваат и корисниците на повластицата од член 25 
став 1 точ. 2 и 3, член 28 точ. 7, 8 и 14 и член 29 став 
1 точ. 5 и 7 на Царинскиот закон, како и странските 
трговски, воздухопловни и бродарска! претставниш-
тва во Југославија за потрошните материјали што 
ги примаат од странство. 

Декларацијата од ст. 1 и 2 на овој член, се'под-
несува во два примерока, од кои еден примерок за-
држува царинарницата а вториот му го предава на 
подносителот на декларацијата. 

2. Декларација за саемски стоки 

Член 6 
За стоките што привремено се увезуваат заради 

излагање на меѓународни саеми, изложби и други 
приредби, како и за предметите што привремено се 
увезуваат заради уредување на саемски, односно 
изложбени простории, се поднесува декларација за 
саемски стоки на Образецот III — Декларација за 
саемски стоки. 

Декларацијата за саемски стоки се поднесува до 
организационата единица на царинарницата што е 
надлежна за спроведување надзор над стоките на 
саемот, изложбата, односно приредбата. 

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

Декларацијата пополнета во смисла на член 255 
од Царинскиот закон, кон која се поднесени испра-
вите од член 254 на тој закон, царинарницата може 
да ја прими само ако е поднесена најдопна на 48 
часа пред отворањето на саемот, изложбата или 
друга приредба. 

Царинарницата може, во оправдани случаи 
(брзо расипливи стоки, живи животни, виша сила и 
други слични случаи), да ја прими декларацијата и 
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ако е поднесена по истекот на рокот од став 4 на 
овој член. 

Член 7 
Наименувањето на стоките во декларацијата за 

саемски стоки мора дб биде потполно, така што сто-
ките со сигурност да можат да се распоредат според 
Царинската тарифа, другите тарифи, односно дру-
гите прописи што се применуваат при увозот на 
стоките. « 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, во декларацијата може да се запише само 
трговскиот назив на стоките, со потребните подато-
ци што обезбедуваат утврдување на идентичноста 
на стоките и распоредување на тие стоки според 
Царинската тарифа и другите -тарифи. 

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

3. Увозна царинска декларација за увоз на стоки од 
облагородување 

Член 8 
Увозната царинска декларација за увоз на сто-

ки од облагородување се поднесува на Образецот 
IV — Увозна царинска декларација за увоз на сто-
ки од облагородување, при враќањето на стоките 
што биле привремено извезени заради облагороду-
вање, ако за тие стоки се пресметуваат царина и 
други увозни давачки според член 315 став 1 на 
Царинскиот закон. 

Ако по една декларација се пријавуваат пове-
ќе видови стоки што привремено се извезени зара-
ди облагородување, а кои се распоредуваат во по-
веќе тарифни ставови, кон декларацијата се подне-
суваат потребниот број влошки на Образецот IV/1 — 
Увозна царинска декларација за увоз на стоки од 
облагородување, што е составен дел на деклараци-
јата. 

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

Член 9 
Увозната царинска декларација за увоз на сто-

ки од облагородување се пополнува на следниот на-
чин: 

1) во рубрика 1 (И' пријавувам па царинарни-
цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата. односно на царинската испостава кај ко-
ја се врши царинењето на стоките, а во шифарско-
то поле со должина од 5 места се запишува шифра-
та на царинарницата, односно на царинската испос-
тава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во 
шифарското поле со должина од б места се запи-
шува бројот под кој декларацијата е регистрирана 
кај царинарницата во контролникот на увозните ца-
рински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата; 

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на деклара-
цијата), во три шифарски полиња со должина од по 
2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога е примена декларацијата (на пример: 
датумот 4 мај 1974 година се запишува: 04 05 74). Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата; 

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) се 
запишуваат прописите или основот за остварување 
на определени права во постапката на царинењето, 
а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишува нази-

вот на исправите што се поднесуваат кон деклара-
цијата; 

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишу-
ваат називот и адресата на лицето што, во смисла 
на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврз-
ник, а во шифарското поле со должина од 5 места 
се запишува шифрата на увозникот од Кодексот на 
шифрите; 

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишуваат називот и адресата на лицето што ја 
поднело декларацијата, а во шифарското поле со 
должина од 5 места се запишува шифрата на под-
носителот на декларацијата од Кодексот на шиф-
рите. Во таа рубрика се запишуваат и името и пре-
зимето на одговорниот работник кај подносителот 
на декларацијата; 

7) во рубрика 7 (Фирма на продавачот) се запи-
шуваат називот и адресата на странската фирма, од-
носно името и презимето и адресата на лицето што 
со царинскиот обврзник договорило да ја изврши 
услугата на облагородување на привремено извезе-
ните стоки што се враќаат; 

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиката, односно на надлежната народна 
банка на автономната покраина на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во ши-
фарското поле со должина од 3 места, се запишува 
шифрата на надлежната народна банка од Кодек-
сот на шифрите. 

Ако од облагородување се увезуваат предмети на 
вооружувањето и воена опрема, во рубриката 8 се 
запишува седиштето на Воениот сервис, а во шиф-
арското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шиф-
рите; 

9) во рубрика 9 (Вид и националност на превоз-
ното средство) се запишуваат соодветниот вид и до-
машната, односно странската припадност на превоз-
ното средство со кое стоките ја преминале царинска-
та линија, а во шифарското поле со должина од 2 
места се запишува соодветната шифра од Кодексот 
на шифрите. 

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

10) во рубрика 10 (Паритет) се запишуваат ус-
ловите за испорака на стоките, со назначување на 
местото или границата (на пример: франко Лондон, 
франко австриско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубриката 10 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која се доставени стоките (на при-
мер: франко југословенско-итал и јанока граница); 

11) во рубрика 11 (Земја од која се увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата во која е 
извршено облагородува љето на привремено извезе-
ните стоки, а во шифарекото поле со должина од 3 
места се запишува соодветната шифра на односната 
земја од Кодексот на шифрите; 

12) во рубрика 12 (Земја на плаќањето) се запи-
шува називот на земјата во која ќе се изврши пла-
ќањето на услугите на облагородувањето, а во ши-
фарското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на односната земја од Кодексот на шиф-
рите; 

13) во рубрика 13 (Датум на преминувањето на 
царинската линија) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 6 места, во кое со цифри се за-
пишуваат денот, месецот и годината на премину-
вањето преќу царинската линија на стоките што се 
враќаат од облагородување; 

14) во рубрика 14 (Датумот на царинењето) се по-
полнува само шифарското поле со должина од в 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога стоките му се ставени на расло-
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лагање на царинскиот обврзник, без оглед на тоа 
дали стоките се подигнати под царинскиот надзор 
на тој или на некој подоцнежен ден. 

Ако на наодот на царинарницата е поднесен 
приговор (член 263 од Царинскиот закон, а стоките 
се под царински надзор, во таа рубрика се запишу-
ваат денот, месецот и годината кога е завршена пос-
тапката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува 
царинарницата кај која се врши царинењето на 
стоките; 

15) во рубрика 15 (Посебна давачка за царинско 
евидентирање) се пополнува само шифарското поле 
со должина од 1 место, во кое се запишува стапката 
на давачката за царинско евидентирање за стоките 
што подлежат на плаќање на таа давачка; 

16) рубриката 16 (Посебна давачка за израмну-
вање на даночното оптоварување) се пополнува на 
начинот предвиден за пополнување на рубриката 15; 

17) во рубрика 17 (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 2 
места, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања пријавени според царинската декларација. 

По една декларација, во делот VS 16 (Податоци 
за облагородени стоки) може да се пријави само 
еден вид облагородени стоки за кои се дава едно 
наименување, а во делот VS 17 (Податоци за стоки 
што биле привремено извезени на облагородување) 
можат да се пријават повеќе видови стоки, што би-
ле привремено извезени, но најмногу 98 наимену-
вања; 

18) во рубрика 18 (Начин на плаќање на царин-
ските да точки) се запишува соодветниот начин на 
плаќање на царината и на другите увозни давачки 
од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со 
должина од 1 место, се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

По една декларација можат да се пријават само 
стоки за кои царината и другите увозни давачки се 
плаќаат на еден од начините предвидени во Кодек-
сот на шифрите; 

19) рубриката 19 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

20) во рубрика 20 (Реден број на наименување-
то) во шифарското поле со должина од 2 места се за-
пишува бројот 01; 

21) во рубрика 21 (Бројот на колеги) се запишува 
вкупниот број на колетите на облагородените стоки. 

Ако облагородените стоки се царинат во камион 
или вагон во рубрика 21 се запишува вкупниот број 
на камиони, односно вагони; 

22) во рубрика 22 (Опис на колетите) се запишу-
ваат формата и ознаката на ко летот (на пример: 
сандак, вреќа, бала, картон Ф-15). 

Ако облагородените стоки се царинат во камион 
или вагон, во рубрика 22 се запишува регистарскиот 
број на камионот или бројот на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камио-
ни, односно вагони, рубриката 22 не се пополнува, 
туку во посебната спецификација, што се прилага 
кон царинската декларација, се запишуваат регис-
тарските броеви на сите камиони, односно броевите 
на сите вагони; 

23) во рубрика 23 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера во која 
се изразуваат облагородените стоки, а во шифарско-
то поле со должина од 2 места се запишува соодвет-
ната шифра од Кодексот на шифрите; 

24) во рубрика 24 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
количината на облагородените стоки во соодветната 
единица на мера. Во првите 9 места се запишува 
целист бројка во другите 2 места, одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. Ако 
количината на стоките во единица на мера е цел 
број, во другите 2 места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на облагородените стоки зависи 
од примената на договорената цена на пресметков-

ната тежина, во рубрика 24 се запишува договоре-
ната пресметковна тежина на стоките; 

25) во рубрика 25 (Бруто-тежина во килограми) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
9 места, во кое се запишува бруто-тежината на об-
лагороденото стоки изразена во килограми. Ако бру-
то-тежината на облагороденото стоки е помала* од 
еден килограм, во шифарското поле се запишува 
цифрата „1", а во просторот под шифарското поле, 
се запишува фактичната тежина на стоките; 

26) во рубрика 26 (Нето-тежина во килограми) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
нсто-тежината на стоките изразена во килограми. 
Во првите 9 места се запишува целиот број. а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број. 

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во 
другите 2 места се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е договорена бруто за 
нето, во рубриките 25 и 26 се запишува ист податок; 

27) во рубрика 27 (Царинска основица) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 10 места, 
во кое се запишува вредноста на облагороденото 
стоки што претставува царинска основица; 

28) во рубрика 28 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
ве обичаен назив на стоките) се запишува тарифниот 
став без царинската стапка (тарифна ознака и наи-
менување според Царинската тарифа) од Царинска-
та тарифа и вообичаениот трговски назив на обла-
городеното стоки. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописот со кој увозот на стоките е посебно регу-
лиран (Одлука за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран и др.) во рубрика 28. покрај 
податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и 
посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што не е опфатен со наименувањето од Царинската 
тарифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места, се 
запишува соодветната шифра'на тарифниот став од 
Списокот. 

Во рубрика 28 може да се запише само едно 
наименување со соодветната шифра на тарифниот 
став. 

Наименувањето на стоките во царинската декла-
рација мора да биде потполно, така што стоките со 
ри гурност да можат да се распоредат според Царинс-
ката тарифа и другите тарифи, односно другите 
прописи што се применуваат при увозот, односно из-
возот на стоките; 

29) во рубрика 29 (Основ за намалување — зго-
лемување на царинската стапка) се пополнува само 
пиварското поле со должина од 1 место, во кое се 
за пинева шифрата за соодветниот основ за намалу-
вањето. односно зголемувањето на царинската стап-
ка од Кодексот на шифрите; 

30) во рубрика 30 (Царинска стапка) се пополну-
ва само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 
децимални места, во кое се запишува царинската 
стапка што важи на денот на настанувањето на 
обврската за плаќањето на царина (член 19 од Ца-
ринскиот закон). 

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

31) рубриката 31 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

32) во рубрика 32 (Износ на посебните давачки 
за земјоделски и прехранбени производи во динари) 
се пополнува само дшфарското поле со должина од 
8 места, во кое се запишува износот на посебната 
увозна давачка, за земјоделски и прехранбени про-
изводи. Износот на посебната увозна давачка за 
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земјоделски и прехранбени производи се добива со 
множење на количината на стоките во' единица на 
мера со пропишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната увозна давач-
ка за земјоделски и прехранбени производи, се за-
пишува во рубрика 32 со цели броеви, со заокру-
жување на децималните броеви; 

33) во рубрика 33 (Посебна такса) се пополнува 
само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 де-
цимално место, во кое се запишува стапката на по-
себната такса од Одлуката за определување на сто-
ките на кои при увозот се плаќа посебна такса; 

34) во рубрика 34 (Режим на увозот) се запишу-
ва кратенка за определената форма на увозот од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран (на пример: ЛБ, ГДК), а во ши-
фарското поле со должина од 2 места се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

35) во рубрика 35 (Вид на валута) се запишува 
ознаката на видот на валутата со која се плаќа 
услугата на облагородување™ (на пример: USA $, 
Can. Sfr, Bug. 0$, DPiG 0$), а во шифарското поле 
со должина од 3 места се запишува шифрата на 
односната валута од Кодексот на шифрите; 

36) во рубрика 3G (Вредност на услугите во ва-
лута) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се за-

' пишува вредноста на услугите на облагородување^ 
изразена во валута. Во првите 11 места се запишува 
целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непре-
кината линија, се запишува децималниот број. Ако 
вредноста на услугите е цел број, во другите две 
места се запишуваат нули; 

37) во рубрика 37 (Вредност на стоките — Во 
валута фактурна) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, 
во кое се запишува вкупната вредност на облагоро-
дени^ стоки во валута, што ја сочинува вредноста 
на привремено извезените стоки, вредноста на услу-
гите на облагородување^ и вредноста на додаде-
ните странски материјали. Во првите 11 места се 
запишува целиот број, а во другите 2 места, одвое-
ни со испрекината линија, се запишува децимал-

. ни от броз. Ако вредноста на стоките е цел број, во 
другите 2 места се запишуваат нули; 

38) во рубрика 38 (Вредност на стоките — Во 
динари франко југограница) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 10 места, во кое се за-
пишува вредноста на облагородените стоки во ди-
нари, што се добива со пресметување на фактурна-
та вредност во валута во вредност франко југосло-
венска граница во динари според курсот на Народ-
ната банка на Југославија. 

Ако е договорено испораката на облагородените 
стоки да се врши во странство, фактурната вредно-
ст се зголемува за трошоците на превозот, осигуру-
вањето и доставувањето на обл а т р о делите стоки од 
местото на испораката до југословенската грлица. 

Ако е договорено испораката на об навредените 
стоки да се ваити во Југославија, ф а к т у р а т а вред-
ност се навалува за трошоците па превозот осигу-
рувањето и доставувањето од југословенската гра-
ница до местото на испораката во Југославија; 

39) во рубрика 39 (Број на заклучокот) се пе-
пел гу ва само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое се запишува бројот од контролникот 
на склучените работи што го води организацијата 
на здружен труд, а под кој таа пријава е регистри-
рана кај надлежната народна банка. Во таа рубри-
ка не можат да се запишуваат други броеви, букви 
или ознаки, освои основниот број на прија гата за 
склучената робота. 

40) во рубрика 40 (Датум на заклучокот) се по-
полиуга само пиварското поле со должина од б 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога пријавата за склучената работа 
на увоз и е поднесена на надлежната народна 
банка; 

41) во рубрика 41 (Корисник) се запишуваат на-
зивот и адресата на организацијата на здружен 
труд за чија сметка се увезуваат стоките. 

Ако царинскиот обврзник е истовремено и ко-
рисник на стоките во рубрика 41 покрај називот и 
адресата, се запишува и: „за сопствени потреби", а 
ако стоките се наменети за натамошна продажба во 
Југославија — покрај називот и адресата, се запи-
шува и: „за продажба". 

Во шифарското поле со должина од 7 места, во 
првото место, одвоено со испрекината линија, од Ко-
дексот на шифрите се запишува шифрата на репуб-
ликата, односно на автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во 
другите 6 места од Кодексот на шифрите се запи-
шува шифрата на стопанската дејност, односно 
гранката во која спаѓа основната дејност на корис-
никот.. 

Ако царинскиот обврзник е истовремено и ко-
рисник а стоките се наменети за натамошна про-
дажба во Југославија, во шифарското поле со дол-
жина од 7 места, во првото место, одвоено со испре-
кината линија, се запишува цифрата 7. Во другите 
6 места од Кодексот на шифрите се запишува шиф-
рата на стопанската дејност, односно гранката за 
која се наменети стоките, а ако стопанската дејност, 
односно гранката за која се наменети стоките не е 
позната, во тие 6 места се запишува бројот 99900. 

Во една рубрика не можат да се запишуваат 
податоци за повеќе корисници од различни стопанс-
ки дејности, односно гранки; 

42) во рубрика 42 (Реден број) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 2 места, во кое се 
запишува редниот Г»рој на корисникот од пријавата 
за склучената работа на увоз. Таа рубрика се по-
полнува само ако стоките, пријавени по една при-
јава за склучената работа, се увезуваат за сметка 
на повеќе корисници; 

43) рубрика 43 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис не е определено поинаку; 

44) рубрика 44 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис не е определено поинаку; 

45) во рубрика 45 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само пиварското поле со должина 
од 2 места, во кое се запишува редниот број на наи-
менувањето за стоките што биле привремено изве-
зени заради облагородување. Редниот број на наи-
менувањето се означува со броевите од 02 до 99; 

46) во рубрика 46 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера во која 
се изразуваат стоките што бл ле привремено извезе-
ни заради облагородување, а во шифарското поле 
со должина од 2 места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите; 

47) во рубрика 47 (Количина во единица* на ме-
ра) се пополн-- а само тппфн.рското попе со должина 
од 9 цели и Г 'цималгш места, во кое се запишува 
количината стоките што биле привремено изве-
зени заради облагородување во соодветната единица 
па мера. Во првите 9 атеста се запишува целиот брст. 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината лини-
ја, се запишува децималниот број. Ако количињата 
во единица на мера е цел број, во другите 2 ме:та 

'се запишуваат нули; 
48) во рубрика 48 (Нето-телгипа во килограми) 

се пополнува само ншфг.рското поле со должина од 
9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
нето-тежинпта на стоките што биле привремено 
извезени заради облагородување, изразена во ки-
лограми Во првите 9 моста се запишува "цслг^т 
број а во другите 2 места одвоени со испрекината 
линија, се запишува лепималттиот број; 

49) во рубрика 49 (Царинска основица) се по-
полнува само шумарското поле со должина од 10 
места, во кое' се запишува вредноста на стокиве 
што претставува цар]']'ека оспорила за соодветниот 
вид и количина на стоките привремено извезени 
заради облагородува!^; 
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50) во рубрика 50 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишува тарифни-
от став без царинската стапка (тарифна ознака и 
наименување според Царинската тарифа) од Ца-
ринската тарифа и вообичаениот трговски назив на 
стоките што биле привремено извезени заради об-

' лагородување. 
Ако наименувањето од Царинската тарифа се 

разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои увозот на стоките е посебно регу-
лиран (Одлука за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран и др.), во̂  рубрика 50, покрај 
податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и 
посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што не е опфатено со наименувањето од Царинска-
та тарифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот. 

Наименувањето на стоките во'Царинската дек-
ларација мора да биде потполно, така што стоките 
со сигурност да можат да се распоредат според Ца-
ринската, тарифа и другите тарифи, односно други-
те прописи што се применуваат при увозот на сто-
ките; 

51) во рубрика 51 (Основ за намалување — зго-
лемување на царинската стапка) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 1 место, во кое се 
запишува шифрата за соодветниот основ за нама-
лување, односно за зголемување на царинската 
стапка од Кодексот на шифрите; 

52) во рубрика 52 (Царинска стапка) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 2 цели 
и 2 децимални места, во кое се запишува царинска-
та стапка што важи на денот кога настанала обврс-
ката за плаќање на царина (член 19 од Царинскиот 
закон). 

Ако царинската стапка е цел број, во делот на 
шифарското поле за децимални места, одвоени со 
испрекината линија, се запишуваат нули*. Ако ца-
ринската стапка е „Сл.", шифарското поле не се 
пополнува; ^ 

53) во рубрика 53 (Износ на посебните давачки 
за земјоделски и прехранбени производи во динари) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
8 места, во кое се запишува пропишаниот износ нб 
посебната увозна давачка за земјоделски и прех-
ранбени производи. Износот на посебната давачка 
за земјоделски и прехранбени производи се добива 
со множење на количината на стоките во единица 
на мера со пропишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната давачка за 
земјоделски и прехранбени производи, се запишува 
во рубрика 53 со цел број, со заокружување на де-
цималните броеви; 

54) во рубрика 54 (Посебна такса) се пополнува 
само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 
децртмално место во кое се запишува стапката на 
посебната такса од Одлуката за определување на 
стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса. 

4. Увозна царинска декларација за сместување на 
стоки на консигнација 

Член 10 
За сместување на стоки на консигнационен 

склад се поднесува увозна царинска декларација за 
сместување на стоки на коноигнација на Образецот 
V — Увозна царинска декларација за сместување на 
стоки на консигнација. 

Ако по една царинска декларација се пријаву-
ваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во 
повеќе од четири тарифни става, кон деклараци-
јата се поднесува потребниот број влошки на Обра-
зецот V/1, што е составен дел на декларацијата. 

Декларацијата ја поднесува држателот на кон-
сигнационен склад или од него овластеното лице, во 
четири примероци, од кои два примерока задржува 
царинарницата, а два примерока му предава на под-
носителот на декларацијата. 

Член 11 
Увозната царинска декларација за сместување 

на стоки на консигнација се пополнува на следниот 
начин: 

1) во рубрика 1 (И' пријавувам на царинарница-
та — испоставата) се запишува називот на царинар-
ницата, односно на царинската испостава кај која 
се врши царинење на стоките, а во шифарското 
поле со должина од 5 места се запишува шифрата 
на царинарницата, односно на царинската испостава 
од Кодексот на шифрите; 

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во ши-
фарското поле со должина од 6 места се запишува 
бројот под кој декларацијата е регистрирана кај 
царинарницата во контролникот на увозните царин-
ски декларации. Таа рубрика ја пополнува цари-
нарницата кај која се врши царинење на стоките; 

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на деклара-
цијата), во три шифарски полиња со должина од по 
2 места се запишува со цифри денот, месецот и го-
дината кога декларацијата е примена (на пример: 
датумот 4 мај 1974 година, се запишува: 04 05 74). 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која 
се врши царинење на стоките; 

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) се 
запишуваат прописите или основот за остварување 
на определени права во постапката на царинењето, 
а во рубрика 4 под б) (Прилегам) се запишува на-
зивот на исправите што се поднесуваат кои декла-
рацијата; 

5) во рубрика 5 (Подносител на декларацијата) 
се запишува називот и адресата на лицето што ја 
поднело декларацијата. Во таа рубрика се запишу-
ваат и името и презимето на одговорниот работник 
кај подносителот на .декларацијата; 

6) во рубрика £ (Држател на консигнациснен 
склад) се запишуваат називо? и адресата на орга-
низацијата на здружен труд — застапник на стран* 
ска фирма, на која царинарницата и одобрила отво-
рање на консигнационен склад за сместување на 
стоки, а во шифаоското поле со должина од 5 места 
се запишува шифрата на држателот на консигна-
ц1^онен склад од Кодексот на шифрите; 

7) во рубрика 7 (Странска фирма) се запишуваат 
називот и адресата на странската фирма што ја 
застапува држателот на консигнационен склад и во 
чиј консигнационен склад се сместуваат стоките, а 
во шифарското поле со должина од 5 места се за-
пишува шифрата на странската фирма од реше-
нието за отворање на конс^гнационен склад; 

8) во рубрика 8 (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 2 
места, во кое се запишува вкупниот, број наимену-
вања на стоките пријавени со односната декларација. 

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

9) во рубрика 9 (Вкупна вредност на стоките во 
валута) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се за-
пишува вкупната вредност на стоките изразена во 
валута што се пријавува со увозната царинска дек-
ларација за сместување на стоки на констелација. 
Во првите 10 места се запишува целиот број, а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број. 

Под шифарското поле се запишува вкупниот 
износ на трошоците во валутата до југословенската 
граница, што се засметуваат во царинската осно-
вица; 

10) во рубрика 10 (Вид валута) се запишува оз-
наката на видот на валутата според која се В Р Ш И 
пресметка со странската фирма (на пример: USA $, 
Can. $, Sfr, Bug. OS, DRG O?), а во шифарското 
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поле со должина од 3 места се запишува шифрата 
на односната валута од Кодексот на шифрите; 

11) рубриката 11 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис не е определено поинаку; 

12) во рубрика 12 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 2 места, во кое се запишува редниот број на 
наименувањето под кој се наведени стоките во од-
носната декларација; 

:13) во рубрика 13 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишува тарифни-
от став без царинската стапка (тарифна ознака и 
наименување според Царинската тарифа) од Царин-
ската тарифа и вообичаениот трговски назив на сто-
ките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои увозот на стоките е посебно регу-
лиран (Одлука за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 13, покрај 
податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и 
посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што не е опфатено со наименувањето од Царинска-
та тарифа. 

Во шифарско^о поле со должина од 9 места, се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот. 

Во рубрика 13 може да се запише само едно 
наименување, со соодветната шифра на тарифниот 
став. 

Наименувањето на стоките во царинската дек-
ларација мора да биде потполно, така што стоките 
со сигурност да можат да се распоредат според Ца-
ринската тар! _ а и другите тарифи, односно други-
те прописи што се применуваат при увозот на сто-
ките; 

14) во рубрика 14 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера според 
која е договорена цената на стоките, а во шифар-
ското поле со должина од 2 места се запишува соод-
ветната шифра од Кодексот на шифрите; 

15) во рубрика 15 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле со должи-
на од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запи-
шува количината на стоките во соодветната едини-
ца на мера. Во првите 8 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако коли-
чината во единица на мера е цел број, вр другите 
2 места се запишуваат нули. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената 
на договорената цена врз пресметковната тежина, 
во рубриката 15 се запишува договорената пресмет-
ковна тежина на стоките; 

16) во рубрика 16 (Тежина во килограми) се за-
пишува бруто-тежината на стоките изразена во ки-
лограми; 

17) во рубрика 17 (Број на келети) се запишува 
вкупниот број на колегите што се однесуваат на ед-
но наименување иа стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубрика 17 се запишува вкупниот број на камио-
ни, односно вагони што се однесуваат на едно наи-
менување 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спа-
кувани во еден колет, односно ако пристигнале во 
еден камион или вагон, бројот на колетот. односно 
камионот или вагонот се запишува само кај првото 
наименување: 

18) во рубрика 18 (Форма и ознака на ко летите) 
се запишуваат формата и ознаката на ко летот (на 
пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15). 

Ако стоките се царинат во камион или вагон, 
во рубриката 18 се запишува регистарскиот број на 
камионот, односно бројот на вагонот. 

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камио-
ни, односно вагони, рубриката 18 не се пополнува, 

туку во посебната спецификација што се прилага 
кон царинската декларација, се запишуваат регис- , 
тарските броеви на сите камиони, односно броевите 
на сите вагони; 

19) во рубрика 19 (Вредност на стоките во валу-
та), во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 
децимални места се запишува фактурната вредност 
на стоките искажана во валута. 

Во првите 9 места се занишува целиот број, а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број; 

20) рубриката 20 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува според одредбата на точка'12 од овој 
член; 

21) рубриката 21 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се пополнува според 
одредбите на точка 13 од овој член; 

22) рубриката 22 (Единица на мера) се пополну-
ва според одредбата на точка 14 од овој член; 

23) рубриката 23 (Количина во единица на мера) 
се пополнува според одредбите на точка 15 од овој 
член; 

24) рубриката 24 (Тежина во килограми) се по-
полнува според одредбата на точка 16 од овој чпен; 

25) рубриката 25 (Број на колеги) се пополнува 
според одредбите на точка 17 од овој член; 

26) рубриката 26 (Форма и ознака на колегите) 
се пополнува според одредбите па точка 18 од овој 
член; 

27) рубриката 27 (Вредност на стоките во валу-
та) се пополнува според одредбите на точка 19 од 
овој член. 

5. Увозна царинска декларација за конечно цари-
нење да копсигнацксхш стоки 

Член 12 
За конечно царинење на стоки продадени од 

консишаццонен склад се поднесува увозна царин-
ска декларација на образецот XXIV — Увозна ца-
ринска декларација за конечно царинење на кон-
сигнациони стоки. 

Ако по една декларација се пријавуваат повеќе 
видови стоки што се распоредуваат во повеќе од 
два тарифни става, кон декларацијата се поднесува 
потребниот број влошки на Образецот XXIV/1 — 
Увозна царинска декларација за конечно царинење 
на консигнациони стоки, што се составен дел на 
декларацијата. 

Увозна царинска декларација за конечно', 
царинење на конелгнациони стоки ја поднесува 
држателот на коисигнациониот склад или од него 
овластеното лице, во пет примероци, од кои два 
примерока задржува царинарницата, еден примерок 
доставува до надлежната народна банка на репуб-
ликата односно до народната банка на автономната 
покраина, а' два примерока му предава на подноси-
телот на декларацијата. 

Член 13 
Увозната царинска декларација за конечно ца-

ринење на консигиациони стоки се пополнува на 
'следниот начин: 

1) во рубрика 1 (# пријавувам на царинарни-
цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата. односно на царинската испостава ка ј 
која се врши царинењето на стоките, .а во п и в а р -
ското поле со должина од 5 места се запишува 
шифрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите; 

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата) во ши-
фарското поле со должина од 6 места се запишува 
бројот под кој декларацијата е регистрирана ка ј 
царинарницата БО контролникот на увозните ца-
рински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата ка ј која се врши царинење на сто-
ките; 
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3) во рубрика 3 (Датум на приемот на деклара-
цијата) во три шифарски полиња со должина од 
по 2 места со цифри се запишуваат денот, месецот 
и годината на приемот на декларацијата (на при-
мер: датумот 4 мај 1974 година ќе се запише: 04 05 
74), а во продолжение вон од шифарските полиња 
се запишува и часот кога декларацијата е примена 
во царинарницата. Таа рубрика ја пополнува цари-
нарницата кај која се врши царинење на стоките; 

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) 
се запишуваат прописите или основот на оствару-
вањето на определени права во постапката на ца-
ринењето, а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се за-
пишуваат називите.на исправите што се поднесу-
ваат кон декларацијата; 

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на држателот на кон-
сигнационен склад што во смисла на член 218 став 
1 на Царинскиот закон е царински обврзник, а во 
шифарското поле со должина од 5 места се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишува називот, односно името и презимето и 
адресата на лицето што ја поднело декларацијата, 
а во шифарското поле со должина од 5 места се 
запишува фирмата на подносителот на деклараци-
јата од Кодексот на шифрите. Во таа рубрика -се 
запишуваат и името и презимето на одговорниот 
работник кај подносителот на декларацијата; 

7) во рубрика 7 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиката, односио на надлежната народна 
банка на автономната покраина, на- чие подрачје се 
наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во ши-
фарското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на надлежната народна банка од Кодек-
сот на шифрите. Ако се царинат предмети на воо-
ружувањето и воена опрема во рубрика 7 се запи-
шува седиштето на Воениот сервис, а во шифар-
ското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шиф-
рите; + 

8) во рубрика 8 (Паритет) се запишуваат усло-
вите на испораката на стоките, со назначување на 
местото или границата (на пример: франко Лондон, 
франко австриско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубрика 8 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која се доставени стоките (на 
пример: франко југословенско-италијанска гра-
ница) ; 

9) во рубрика 9 (Вкупна вредност на стоките во 
валута за раздолжување) се "пополнува само ши-
фарското поле со должина од 10 цели и 2 деци-
мални места, во кое се запишува вкупната вредност 
на стоките изразена ,во валута што се пријавуваат 
со увозната царинска декларација за конечно ца-
ринење .на консигнаниони стоки залади раздолжу-
вање на евиденцијата на консигнациониот склад. 
Во првите 10 места се запишува целиот број. а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број; 

10) во рубрика 10 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вид и 
домашната, односнб странската припадност на пре-
возното средство со кое стоките ја преминале ца-
ринската линија, а во шисђарското поле со должина, 
од 2 места се запишува соодветната шифра од Ко-
дексот на шифрите; 

11) во рубрика 11 (Земја од која се увезуваат 
стоките) се запишува називот на земјата од коза се 
увезуваат стоките, а во шифарското поле со дол-
жина од 3 места се запишува шифрата на однос-
ната, земја од Кодексот на шифрите; 

12) во рубрика 12 (Земја на плаќањето) се запи-
шува називот на земјата во која ќе се И З В Р Ш И пла-
ќањето на стоките, а во шифарското поле со дол-

жина од 3 места се запишува шифрата на однос-
ната земЈа од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат стоки без плаќање на против-
вредност таа рубрика не се пополнува; 

13) во рубрика 13 (Вид валута) се запишува оз-
нака за видот на валутата по која се врши прес-
метка со странската фирма (на пример: USA $, 
Can $, Sfr., Bug 0$, DRG 0$), а во шифарското по-
ле со должина од 3 места се запишува шифрата 
на односната валута од Кодексот на шифрите; 

14) во рубрика 14 (Земја на потеклото) се запи-
шува називот на земјата во која се произведени 
стоките според прописите за потеклото на стоките 
и исправите со кои се докажува потеклото на сто-
ките, а во шифарското поле со должина од 3 места 
се запишува шифрата на односната земја од Ко-
дексот на шифрите; 

15) во рубрика 15 (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 2 
места, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања пријавени според царинската декларација. 

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

16) во- рубрика 16 (Вкупна продажна вредност 
на стоките БО валута) се пополнува сагло шифар-
ското поле со должина од 10 цели и 2 децимални 
места, во кое се запишува вкупната продажна 
вредност на стоките изразена во валута што се 
пријавени со увозната царинска декларација за ко-
нечно царинење на консигнациони стоки. Во првите 
10 места се запишува целиот број, а во другите 2 
места, одвоени со испрекината линија, се запишува 
децималниот број; 

17) во рубрика 17 (Консигчационен склад) се 
запишува називот на странската фирма што држа-
телот на консигнациониот склад ја застапува и која 
е означена во решението на царинарницата за от-
ворање на консигнациониот склад, а во шифарското 
поле со должина од 5 места се запишува шифрата 
на странската фирма (консигнациснен склад) од 
решението; 

18) во рубрика 18 (Датум на настанувањето на 
обврската за плаќање царина) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 6 места, во кое 
со цифри се испишуваат денот, месецот и годината 
кога купувачот ги презел стоките од консигнацио-
ниот склад." 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка по една декларација можат да се пријават и 
стоките за кои обврската за плаќање царина нас-
танала во повеќе од еден ден, под услов од денот 
на настанувањето на обврската за плаќање царина 
до денот ма поднесувањето на декларацијата, да не 
се изменети прописите за плаќање ћа' царината и 
на другите увозни давачки, односно прописите што 
го регулираат увозот на стоките, Во Toi случај, во 
шифарското поле со цпФои се запишуваат денот, 
месецот и годината на поднесувањето на деклара-
цијата: 

19) во рубрика 19 (Датум на царинењето) се по-
полнува само niwcbaмекото поле со должина од 6 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога е примена декларацијата во 
смио ута на члг-д 257 на Царинскиот закон; 

20) во рубпик^ 20 (Давачка за царинско евиден-
тирање) се пополнува само пиварското поле со 
должина оп. 1 место во кое с^ ?^ттн'Ува стапката 
на давачката за ЦПРГП̂ КО е ^ ^ - ^ н о г « : ^ "-а стоките 
што подлежат на плаќање на таа давачка; 

21) рубриката 21 (Давачка за израмнување на 
даночното оптоварување) се пополнува на начинот 
предвиден за пополнување на рубриката 20: 

22) во рубрика 22 (Такса во пари според тежи-
ната) се поткопува с^мо 11тг^1арскот,о поле со дол-
жина од 1 ме^то, во ко* се запишува . 1" за стоките 
што подлежат на плаќале на т а к ^ т а ол член 21 
на Зптг->г.гОТ Тарифата на сојузните администра-
тивни такси. 
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По една царинска декларација не можат исто-
времено да се пријават стоки што подлежат на 
плаќање на таксата од член 21 на Законот за Та-
рифата на сојузните административни такси и сто-
ки што се ослободени од плаќање на таа такса; 

23) во рубрика 23 (Начин на плаќање на царин-
ските давачки) се запишува соодветниот начин на 
плаќање царина и други, увозни давачки од Ко-
дексот на шифрите, а во шифарското поле со дол-
жина од 1 место се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите. 

По една царинска декларација можат да се 
пријават само стоки за кои царината и другите 
увозни давачки се плаќаат на еден од начините 
предвидени во Кодексот на шифрите; 

24) во рубрика 24 (Реден број на наименување-
то), во која се означува редоследот на наименува-
њата на стоките во царинската декларација, во 
шифарското поле со должина од 2 места се запи-
шува редниот број на наименувањето под кој сто-
ките се пријавени во декларацијата; 

25) во рубрика 25 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера по ко-
ја е договорена цената на стоките, а во шифарско-
то поле со должина од 2 места се запишува соод-
ветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако е договорена единица на мера што не е 
предвидена во Кодексот на шифрите, во рубрика 
24 се запишува единицата на мера од Кодексот на 
шифрите во која количината на стоките е пресме-
тана ; 

26) во рубрика 26 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле со должи-
на од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запи-
шува количината на стоките во договорената еди-
ница на мера. Во првите 8 места се запишува це-
лиот број, а во другите 2 места, одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. 

Ако количината на стоките во единица на мера 
е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули; 

27) во рубрика 27 (Нето-тежина во килограми) 
се пополнува само шифарското поле со должина 
од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
нето — тежината на стоките изразена во килогра-
ми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а 
в о другите 2 места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број. 

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во 
другите 2 места се запишуваат нули; 

28) во рубрика 28 (Царинска основица) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 10 
места, во кое се запишува вредноста на стоките 
што ја претставува царинската основица; 

29) во рубрика 29 (Тарифен број и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
а т а ознака од Царинската тарифа и трговскиот 
вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле 
со должина од 9 места се запишува соодветната 
шифра на тарифниот став од Списокот. 

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

Трговскиот вообичаен назив на стоките мора да 
биде потполн и определен, така што со сигурност да 
можат да се утврдат својствата на стоките и стоки-
те да се распоредат според Царинската тарифа, дру-
гите тарифи, односно другите прописи што се при-
менуваат при увозот, односно извозот на стоките; 

30) во рубрика 30 (Основ за намалување-зголе* 
мување на царинската стапка) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 1 место, во кое се 
запишува шифрата за соодветниот основ за нама-
лување, односно зголемување на царинската стапка 
од Кодексот на шифрите; 

31) во рубрика 31 (Царинска стапка) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 2 цели 
и 2 децимални места, во кое се запишува царинската 
стапка што важи на денот на настанувањето на об-

врската за плаќање царина (член 19 став 1 точка 3 
на Царинскиот закон). 

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

32) во рубрика 32 (Износ на посебните давачки 
за земјоделски и прехранбени производи во динари) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на 
посебната увозна давачка за земјоделски и прехран-
бени производи. Износот на посебната" увозна да-
вачка за земјоделски и прехранбени производи се 
добива со множење на количината на стоките во 
единица на мера со пропишаната посебна давачка. 

Пресметаниот износ на посебната увозна давач-
ка за земјоделски прехранбени производи се запи-
шува во рубриката 32 со цели броеви, со заокру-
жување на децималните броеви; 

33) во рубрика 33 (Посебна такса) се пополнува 
само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 
децимално место во кое се запишува стапката на 
посебната такса од Одлуката за определување на сто-
ките на кои при увозот се плаќа посебна такса; 

34) во рубрика 34 (Режим на увозот) се запишува 
кратенка за определената форма на увозот од Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран (на пример: ЛБ, ГДК), а во шифарското 
поле со должина од 2 места се запишува соодвет-
ната шифра од Кодексот на шифрите; 

35) во рубрика 35 (Вредност на стоките во валута 
— За раздолжување) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во 
кое се запишува фактурната вредност на стоките 
од шифарското поле на рубрика 19 односно на ру-
брика 27 од увозната царинска декларација за смес-
тување на стоките на консигнација, односно вред-
носта на стоките од решението на царинарницата за 
промена на вредноста на стоките. Ако вредноста на 
стоките е цел број, во другите 2 места "се запишу-
ваат нули; 

36) во рубрика 36 (Вредност на стоките во ва-
лута — Продажна) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, 
во кои се запишува вредноста на стоките изразена 
во валута по која се продадени стоките. Ако вредг 
носта на стоките е цел број, во другите 2 места се 
запишуваат нули; 

' 37) во рубрика 37 (Вредност на стоките во ди-
нари франко југограница) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 10 места, во кое се 
запишува вредноста на стоките во динари, што се 
добива со пресметување на фактурната вредност во 
валута во вредност франко југословенска граница 
во динари според курсот на Народната банка на Ју-
гославија; 

38) во рубрика 38 (Корисник) се запишуваат 
називот и адресата на организацијата на здружен 
труд за чија сметка се увезуваат стоките. 

Во шифарекото поле со должина од 7 места, во 
првото место, одвоено со испрекината линија, од 
Кодексот на шифрите се запишува шифрата на ре-
публиката, односно на автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во 
другите 6 места од Кодексот на шифрите се запи-
шува шифрата на стопанската дејност, односно гран-
ката во која спаѓа основната дејност на корисникот. 

Ако царинскиот обврзник истовремено е и ко-
рисник а стоките се наменети за натамошна продаж-
ба во Југославија, во шифарското поле со должина 
од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината 
линија, се запишува цифрата 7. Во другите 6 места 
од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на 
стопанската дејност, односно гранката за која се 
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наменети стоките, а ако стопанската дејност, односно 
гранката, за која се наменети стоките не е позната, 
во тло 6 места се запишува бројот 99900. 

Во една рубрика не можат да се запишуваат по-
датоците за повеќе корисници од различни стопан-
ски дејности, односно тражи. 

За стоките чија вкупна вредност не го преми-
нува износот од 1.000 динари по еден корисник, ру-
бриката 38 не се пополнува; 

39).во рубрика 39 (Шифра на стоките за физич-
ки лица) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 3 места, во кое се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите; 

40) во пиварското поле на рубрика 40, со дол-
жина од 3 места, се запишува редниот број под кој 
во Сојузната управа за царини е евидентирано ре-
шението за намалување на царинските стапки, од-
носно за ослободување од плаќање царина (царински 
контингенти). Таа рубрика ја пополнува царинар-
ницата; 

41) рубриката 41 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку. 

6. Декларација за царинската вредност на увезени 
стоки 

Член 14 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации од член 3 на овој правилник, што подне-
суваат Увозна царинска декларација на обрасците 
I и XXIV, должни се за секое наименување на сто-
ките пријавени по таквата декларација да поднесат 
и декларација за царинската вредност на увезените 
стоки на Образецот VI — Декларација за царинската 
вредност на увезените стоки. 

Декларацијата од став 1 на овој член се подне-
сува во два примерока, од кои еден примерок за-
држува царинарницата а еден примерок му предава 
на подносителот на, декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
декларацијата не се поднесува за стоките продадени 
од консигнационен склад, ако цената на одделни ви-
дови стоки (поединечна цена) не преминува 1.000 
динари. 

Член 15 г 

Декларацијата за царинската вредност на уве-
зените стоки се пополнува на следниот начин: 

1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на ца-
ринската испостава кај која се врши царинењето на 
стоките; 

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата) се за-
пишува бројот под кој увозната царинска деклара-
ција кон која декларацијата за царинската вред-
ност на увезените стоки е поднесена, е регистрирана 
кај царинарницата во контролникот на увозните ца-
рински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата кај која се врши царинењето на сто-
ките; 

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на деклара-
цијата) со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога е примена декларацијата. Таа рубрика 
ја пополнува царинарницата ка ј која се врши ца-
ринењето на стоките; 

4) во рубрика 4 (Реден број на наименувањето од 
декларацијата) се запишува редниот број на наиме-
нувањето под кој стоките се пријавени во увозната 
царинска декларација, односи«? во увозната царинска 
декларација за конечно царинење на консигнацио-
ните стоки; 

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишу-
ваат називот и адресата на лицето што, во смисла 
на член 24 на Царинскиот закон, е царински об-
врзник; 

6) во рубрика 6 (Тарифен број на Царинската 
тарифа) се запишуваат тарифниот број, точката и 
соодветните одредби од Царинската тарифа во кои 
се распоредуваат пријавените стоки; 

7) во рубрика 7 (Број и датум на фактурата) 
се запишуваат бројот и датумот на фактурата на 
пријавените стоки; 

8) во рубрика 8 (Паритет на испораката) се за-
пишуваат условите на испораката на стоките, со 
назначување на местото или границата (на пример: 
франко Лондон, франко австриско-чехословачка 
граница); ^ . 

9) во рубрика 9 (Бруто-вредност на стоките) се 
запишува вкупната вредност на стоките од факту-
рата, без одбивање на износите што не се засмету-
ваат во царинската основица; 

10) во рубрика 10 (Вообичаен паричен рабат) се 
запишува износот на вообичаениот паричен рабат 
што е даден при купувањето на односните стоки, а 
кој е договорен помеѓу странската фирма на прода-
вачот и царинскиот обврзник; 

11) во рубрика 11 (Каса сконто) се запишува из-
носот на каса сконтото што е даден при купувањето 
на односните стоки, а што е договорено помеѓу стран-
ската фирма на продавачот и царинскиот обврзник; 

12) во рубрика 12 (Трошоци за монтажа) се за-
пишува износот посебно искажан во фактурата, а 
засметан на купувачот на име трошоци за монтира-
ње што странскиот продавач на стоките го изведува 

рво Југославија; 
13) во рубрика 13 (Трошоци за техничка доку-

ментација) се запишува вредноста на техничка до-
кументација што ги придружува машините, апара-
тите, уредите и др., а која е посебно искажана во 
фактурата; 

14) во рубрика 14 (Камата на кредитот) се запи-
шува износот на каматата на кредитот, ако каматата 
е искажана во фактурата; 

15) во рубрика 15 (Друго) се запишува вкупниот 
износ на другите трошоци во врска со купувањето, 
со доставувањето на стоките што не се засметуваат 
во царинската основица; 

16) во рубрика 16 (Вкупен износ што не се засме-
тува во царинската основица) се запишува збирот 
на износите од рубриките 10 до 15 на оваа декла-
рација; 

17) во рубрика 17 (Нето-вредност на стоките) се 
запишува износот што претставува разлика помеѓу 
бруто-вредноста на стоките (рубрика 9) и вкупниот 
износ што не се засметува во царинската основица 
(рубрика 16); 

18) во рубрика 18 (Трошоци на превозот) се за-
пишуваат трошоците на превозот во смисла на од-
редбите на точ. 7 до 13 рд Наредбата за начинот 
на утврдување на царинската основица („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/76 — во натамошниот текст: 
Наредбата); 

19) во рубрика 19 (Трошоци на осигурувањето)' 
се запишуваат трошоците на осигурувањето во сми-
сла на точка 14 од Наредбата; 

20) во рубрика 20 (Посредничка провизија) се 
запишува посредничката провизија во смисла на 
точка 15 од Наредбата; 

21) во рубрика 21 (Трошоци настанати со прибак 
вување документација за купување на стоките, вклу-
чувајќи ги и конзуларните такси) се запишуваат 
трошоците во смисла на точка 16 од Наредбата; 

22) во рубрика 22 (Давачки и превозни такси што 
ги товарат стоките надвор од царинското подрачје) 
се запишуваат трошоците во смисла на точка 17 од 
Наредбата; 

23) во рубрика 23 (Трошоци за вообичаена амба-
лал^а) се запишуваат трошоците за вообичаена ам-« 
балажа во смисла на точ. 18 и 19 од Наредбата; 

24) во рубрика 24 (Трошоци за натовар и прето-
вар) се запишуваат трошоците за натовар и прето-
вар во смисла на точка 20 од Наредбата; 
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25) во рубрика 25 (Други трошоци во врска со 
доставувањето на стоките) се запишуваат трошоците 
за складирање, препакување, сортирање, сушење, ме-
рење и слични трошоци во врска со доставувањето 
на стоките настанати надвор од царинското подрачје 
на Југославија (точка 20 од Наредбата), вредноста 
на правото на употреба на патент и модел и вред-
носта на стоките што се користат како средство за 
репродукција (точ. 21 до 24 од Наредбата); 

26) -во рубрика 26 (Вкупни трошоци што се засме-
туваат во царинската основица) се запишува збирот 
на износите од рубриките 18 до 25 од оваа декла-
рација; 

27) во рубрика 27 (Царинска основица) се запи-
шува вредноста на стоките што претставува царин-
ска основица, а што ја сочинува збирот на изно-
сите од рубриките 17 и 26 на оваа декларација. 

7. Извозна царинска декларација 

Член 16 
За стоките што се извезуваат се поднесува из-

возна царинска декларација па Образецот VII — 
Извозна царинска декларација, ако со Царинскиот 
закон или со пропис донесен врз основа на тој за-
кон не е определено поинаку. 

Ако по една декларација од став 1 на овој член 
се пријавуваат повеќе видови стоки што се распо-
редуваат во повеќе од два тарифни става, кон таа 
декларација се поднесува потребниот број влошки 
на Образецот VII/1 — Извозна царинска деклара-
ција, што е составен дел на декларацијата. 

Декларацијата се поднесува во шест примероци, 
од кои два примерока задржува царинарницата, еден 
примерок доставува до надлежната народна банка 
на републиката, односно народната банка на авто-
номната покарина, а три примероци му предава на 
подносителот на декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 
ако царинењето се врши во испратната царинарница, 
Што не е истовремено и излезна царинарница, еден 
примерок па декларацијата ги придружува стоките 
до излезната царинарница, која го заверува и и го 
враќа на испратната царинарница како потврда де-
ка стоките се извезени од Југославија^ а на подно-
сителот на декларацијата му се предаваат два при-
мерока на декларацијата. 

Ако за остварување на определени права по ос-
нов па извозот е потребно до надлежните органи да 
се поднесат определен број примероци на извозната 
царинска декларација, подносителот на декларација-
та може до царинарницата да ја поднесе деклара-
цијата во поголем број примероци од пропишаниот. 

Член 17 
Извозната царинска декларација од член 16 на . 

овој правилник ја поднесуваат: 
1) организацијата на здружен труд, односно дру-

га организација што ги извезува стоките; 
2) организацијата на здружен труд, односно дру-

га организација што има писмено овластување, или 
дислокација на царинскиот обврзник за поднесување 
на царинска декларација; 

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

Како организација на здружен труд, односно 
Друга организација, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета организацијата што е овластена за 
РГМТТ.̂ Г.О р а надЕоретттнотрговско работење, односно 
организацијата што ги праќа стоките во странство. 

Член 18 
Извозната царинска декларација се пополнува 

на следниот начин; 
1) во рубрика 1 (И' пријавувам на царинарни-

цата — испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата, односно на царинската испостава кај 
која се врши царинење на стоките, а во пиварско-
то поле со должина од 5 места се запишува шифра-
та на царинарницата односно на царинската испо-
става од Кодексот на шифрите; 

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во ши-
фарското поле со должина од 6 места, се запишува 
бројот под кој декларацијата е регистрирана кај 
царинарницата во контролникот на извозните ца-
рински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата кај која се врши царинење на стоките; 

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на деклара-
цијата), во три шифарски полиња со должина од 
по 2 места со цифри се запишуваат денот, месецот 
и. годината кога е примена декларацијата (на при-
мер: датумот 4 мај 1974 година се запишува 04 05 
74). Таа рубрика ја пополнува царинарницата, од-
носно царинската испостава кај ко*ја се врши цари-
нење на стоките: 

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

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што во сми-
сла на член 24 од Царинскиот закон, е царински об-
врзник а во шифарското поле со должина од 5 ме-
ста се запишува шифрата на царинскиот обврзник 
од Кодексот ца шифрите. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, ако царински обврзник е организацијата на здру-
жен труд или друга организација што ги праќа сто-
ките во странство а според посебни прописи не е 
должна да се регистрира за вршење на надвореш-
нотрговски промет, во шифарското поле со должина 
од 5 места се запишува бројот 99996; 

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишуваат називот и адресата на лицето што за 
поднело декларацијата, а во шифарското поле со 
должина од 5 места се запишува шифрата на под-
носителот на декларацијата ед Кодексот на шифри-
те. Во таа рубрика се запишува и името и презиме-
то на одговорниот работник кај подносрггелот на де-
кларацијата? 

7) во рубрика 7 (Фирма на купувачот) се запи-
шуваат називот, и адресата на странската фирма, 
односно името и презимето на лицето што ги купи-
ло стоките од извозникот, односно на лицето што 
стоките ги прима во странство — ако стоките се 
праќаат без плаќање на противвредност; 

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиката, односно на народната банка на 
автономната покраина на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на царинскиот обврзник, а во шифарското 
поле со должина од 3 места, се запишува шифрата 
на надлежната народна- банка од Кодексот на ши-
фрите; 

- Ако се извезуваат предмети на вооружувањето и 
воена опрема, односно машини, апарати, уреди и дру-
ги предмети наменети за производство на предмети 
на в о о р у ж у в а њ е т о и воена опрема, во рубриката 8 
се запишува седиштето на воениот сервис, а во ши-
фарското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шиф-
рите; 

9) во рубрика 9 (Паритет) се запишуваат усло-
вите за испорака на стоките, со назначување на 
местото или границата (на пример: франко австри-
ско-чехословачка граница). 

Ако испораката е франко југословенска грани-
ца, во рубрика 9 се запишува и називот на сосед-
ната земја преку која стоките се доставуваат (на 
пример: франко југословенско-италијанска граница); 
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Ако xie царинат стоки за кои се договорени по-
веќе различни услови на испорака, во рубрика 
9 се запишуваат сите договорени услови (на при-
мер: франко Риека, ФОБ Лондон); 

10) во рубрика 10 (Вид на извозот) се запишува 
соодветниот вид на извозот од Кодексот на шифри-
те, а во шифарското поле со должина од 2 места се 
запишува соодветната шифра од Кодексот на ши-

- фрите. По една декларација може да се пријави са-
мо еден вид извоз; 

11) во рубрика 11 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вид и 
домашната, односно странската национална припад-
ност на превозното средство со кое стоките ја пре-
минуваат царинската линија, а во шифарското поле 
со должина од 2 места се запишува соодветната шиф-
ра од Кодексот на шифрите. 

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

12) во рубрика 12 (Земја на намената) се запи-
шува називот на земјата во која стоките се извезу-
ваат, а во шифарското поле со должина од 3 места 
се запишува шифрата на односната земја од Ко-
дексот на шифрите; 

13) во рубрика 13 (Земја на наплатата) се запи-
шува називот на земјата во која ќе се наплатат 
извезените стоки, а во шифарското поле со должина 
од 3 места се запишува шифрата на односната зем-
ја од Кодексот на шифрите. Ако-стоките се извезу-
ваат без плаќање на противвредност, таа рубрика 
не се пополнува; 

14) во рубрика 14 (Број и година на решението 
со кое е одобрен привремен извоз), во шифарското 
поле со должина од 8 места, во првите 6 места се 
занишува бројот на решението, а во другите 2 ме-
ста се запишуваат последните 2 цифри на годината 
во која е донесено решението. Таа рубрика ја по-
полнува царинарницата кај која се врши царинење-
то на стоките; 

15) во рубрика 15 (Датум на враќањето на при-
времено извезените стоки) се пополнува само ши-
фарското поле со должина од 6 места, во кое во по 
две шифарски места со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината до кога привремено извезените 
стоки треба да се вратат во Југославија (на пример: 
датумот 4 ноември 1974 година, се запишува: 04-
И 74); 

16) во рубрика 16 (Вкупен број наименувања), 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
2 хместа, во кое се запишува вкупниот број наиме-
нувања на стоките пријавени според односната дек-
ларација. Со една декларација можат да се прија-
ват најмногу 99 наименувања; 

17) во рубрика 17 (Такса во пари според тежи-
ната) се запишува износот на таксата од тарифниот 
број 21 од Законот за Тарифата на сојузните адми-
нистративни такси, пресметана врз вкупната тежи-
на на стоките што се пријавени според односната 
декларација. Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата, кај која се врши царинење на стоките; 

18) во рубрика 18 (Датум "на царинењето) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое со,цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога е извршен царинскиот преглед 
на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата кај која се врши царинење на стоките; 

19) во рубрика 19 (Стоките и се упатуваат на 
царинарницата) се зашилува називот на царинар-
ницата преку Која стоките непосредно се извезу-
ваат во странство, односно во слободна царинска 
зона, а во шифарското поле со должина од 5 места, 
се зашилува ншфрата на царинарницата односно 

kцаринската испостава од Кодексот на шифрите. Таа 
рубрика се пополнува само кога стоките се царинат 
ка ј исправата царинарница што не е истовремено 
и излезна; 

20) во рубрика 20 (Број на обележјето) се запи-
шуваат бројот и видот на царинското обележје што 
е ставено на стоките. 

Ако на стоките е ставена царинска пломба, во 
рубриката 20 се запишува и бројот на клештите со 
кои царинската пломба е жигосана. Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата ка ј која се врши цари-
нење на стоките; 

21) рубриката 21 не се пополнува, освен ако со 
посебни прописи е определено поинаку; 

22) во рубрика 22 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само шифарското поле во должина 
од 2 места, во кое се запишува редниот број на 
наименувањето според кое стоките се пријавени во 
декларацијата; 

23) во рубрика 23 (Режим на извозот) се запи-
шува кратенка за определена форма на извозот од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран (на пример: ЛБ. Д); 

24) во рубрика 24 (Број и опис на колети) се 
запишуваат вкупниот број на колегите, како и опис 
и ознака на, колегите што се однесуваат на едно 

' наименување на стоките. 
Ако стоките се царинат во камион или вагон, во 

рубрика 24 се запишува вкупниот број на камиони, 
односно вагони и нивните ознаки. < 

Ако стоките се испраќаат во повеќе од пет ка-
миони односно вагони, рубриката 24 не се пополну-
ва, туку во посебна спецификација, што се прилага 
кон царинската декларација, се запишуваат реги-
старските броеви на сите камиони, односно броевите 
на сите вагони. 

Ако повеќе видови стоки што се царинат се 
спакувани во еден колет, бројот, формата и озна-
ката на колетот се запишуваат во рубриката 24 са-
мо кај првото наименување; 

25) во рубриката 25 шифарското поле со должи-
на од 3 места не се пополнува, освен ако со посебни 
прописи е определено поинаку; 

26) во рубрика 26 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
ниот став без царинската стапка (тарифна ознака 
и наименувања според Царинската тарифа) од Ца-
ринската тарифа и вообичаениот трговски назив на 
стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои извозот на стоките е посебно ре-
гулиран (Одлука за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 26, по-
крај податоците од став 1 на оваа точка, се запи-
шува и посебниот дел на наименувањето од тие 
ПРОПИСИ, што не е опфатено со наименувањето од 
Царинската тарифа. 

Во шифарското поле со должина' од 9 места, се-
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот. 

Во рубрика 26 може да се запише само едно 
наименување, со соодветната шифра на тарифниот 
став од Списокот. 

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

Во рубрика 26 можат да се запишат тарифниот 
број и наименувањето на стоките според Царинска-
та тарифа само за стоките што се произведени во 
една република, односно автономна покраина. 

По исклучок оц одредбите на ст. 1 до 6 од оваа 
точка, рубриката 26 се пополнава на следниот начин: 

— ако се царинат повеќе видови стоки што 
привремено се извезуваат на саеми, изложби и дру-
ги приредби во странство, како и штанд-материјали 
што се наменети за уредување на саемски прос-
тории, наместо наименувањето од Царинската тари-
фа1 во декларацијата може да се запише: „Саемски 
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стоки", „И:?.топљени стоки", односно „Штанд-мате-
рпјали", А РО шифарското поле се запишува бројот: 
„44 50 00000"; 

— ако организацијата на здружен труд што из-
ведува работи во странство привремено извезува 

; алати и ситан нив: итар, се запишува заедничко 
; наименување „Алати и ситен инвентар", а во ши-
фарското поле се запишува бројот: „82 50 00003"; 

— ако се царинат домашни стоки, освен гориво 
и мазиво, што се продадени заради снабдување на 
превозни средства ЕО меѓународниот сообраќај, на-

1 место наименувањето од Царинската тарифа се за-
t пишува: „Снабдување на превозни средства во ме-
ѓународниот сообраќај", а во шифарското поле се 
запишува бројот: „21 50 00001". 

За стоките од став 7 на оваа точка подносите-
лот на декларацијата кон декларацијата поднесува 
спецификација на стоките што се царинат; 

27) во рубрика 27 (Број на заклучокот) се по-
полнува само шифгрското поле со должина од 6 
места, во кое се запишува бројот на пријавата за 
склучената работа на извоз од контролникот на 
склучените работи што го води организацијата на 
здружен труд, а под кој е регистрирана таа пријава 
ка ј надлежната народна банка. 

Ако стоките се извезуваат заради облагороду-
вање, во рубриката 27 се запишува бројот на при-
јавата за склучената работа на увоз на услуги на 
облагородување под кој таа пријава е регистрирана 
ка ј надлежната народна банка. 

Во таа рубрика пе можат да се запишуваат дру-
ги броеви, букви или ознаки, освен основниот број 
на пријавата за склучената работа; 

28) во рубрика 23 (Датум на заклучокот) се по-
полнува само шифдрското поле со должина од 6 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога пријавата за склучената работа 
на извоз и е поднесена на надлежната народна 
банка; 

29) во рубрика 29 (социјалистичка република, 
односно социјалистичка автономна покраина во ко-
ја стоките се произгодени), се запишува називот на 
републиката, односно на автономната покраина во 
која односните стоки се произведени, а во п и в а р -
ското поле со должина од 1 место, се запишува 
шифрата на односната република или автономна по-
краина од Кодексот на шифрите. 

Ако се извезуваат стоки што се произведени во 
повеќе републики односно автономни покраини, во 
рубрика 29 се запишува називот на онаа република, 
односно автономна покраина во која е произведен 
најголем дел од вкупната вредност на тие стоки; 

30) рубриката 30 не се пополнува, освен ако со 
Посебен пропис ,е определено поинаку; 

31) во рубрика 31 (Единица на-мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера според 
Која е договорена цената на стоките, а во шифар-
ското поле со должини од 2 места, се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако договорената единица на мера не е предви-
дена во Кодексот на шифрите, во рубриката 31 се 
{запишува единицата на мера од Кодексот на шиф-
рите во која е пресметана количината на стоките. 

Ако се царинат стоки што се извезуваат сукце-
сивно а за кои е договорена единица на мера гар-
нитура -т- комплет (шифра 67), шифарското поле 
На рубрика 31 не се пополнува до царинењето на 
последната пратка, туку под тоа поле се запишува: 
>,дел на гарнитура — комплет". При царинењето на 
Последната пратка со која стоките се комплетираат, 
во шифарското поле со должина од 2 места се за-
нишува соодветната шифра од Кодексот на шиф-
рите; 

32) во рубрика 32 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле-со должи-
на од 9 цели и 2 децимални места, во кое се за пи-
шува количината на стоките во договорената еди-

ница на мера. Во првите 9 места се запишува це-
лиот број, а во другите 2 места, одвоени со испре-
кината линија, се запишува децималниот број. Ако 
количината на стоките е цел број, во другите 2 мес-
та се запишуваат нули. 

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

Ако се царинат стоки што се извезуваат сукце-
сивно а 3d кои е договорена единица на мера гар-
нитура — комплет (шифра 67), шифарското поле 
на рубрика 32 не се пополнува до царинењето на 
последната пратка, туку под тоа поле се запишува: 
„дел на гарнитура — комплет". При царинењето на 
последната пратка со која стоките се комплети-
*раат, во ншфарското поле со должина од 9 цели и 
2 децимални места се запишува вкупниот број на 
гарнитури г— комплети; 

33) во рубрика 33 (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 к а ј 
првото наименување; 

34) во рубрика 34 (Нето-тежина на стоките во 
килограми) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се 
запишува нето-тежината на стоките изразена во 
килограми. Во првите 9 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се занишува децималниот број. Ако нето-
-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места 
се запишуваат нули. 

Ако тежината на стоките е договорена бруто за 
нето во рубриките 33 и 34 се запишува истиот по-
даток; 

35) во рубрика 35 (Валута на наплатата) се за-
пишува ознаката на валутата во која е договорена 
наплатата на стоките (на пример: USA $, Can 
Sfr.. Bug. 0$, DRG 0$), а во шифарското поле со 
должина од 3 места, се запишува шифрата на ва-
лутата од Кодексот на шифрите; 

36) во рубрика 36 (Фактурна вредност на стоки-
те — Во валута) се пополнува само шифарското по-
ле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во 
кое се запишува вредноста на стоките од факту-
рата, изразена во валута. 

Во првите 11 места се запишува целиот број, а 
во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број. Ако' вредноста на 
стоките е цел број, во другите 2 места се запишу-
ваат нули; 

37) во рубрика 37 (Фактурна вредност на стоки-
те — Во динари) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 10 места, во кое се запишува 
износот во динари што се добива со пресметување 
на фактурната вредност на стоките во валута (руб-
рика 36) во' динари според курсот на Народната 
банка на Југославија; 

38) во рубрика 38 (Вредност на стоките франко 
југограница во динари) се пополнува само п и в а р -
ското поле со должина од 10 места, во кое се запи-
шува вредноста на стоките што се добива со пре-
сметување на фактурната вредност на стоките во 
валута во вредност франко југословенска граница 
во динари според курсот на Народната банка на 
Југославија. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во странство, фактурната вредност се намал -
ва за трошоците на превозот, осигурувањето и до-
ставувањето на стоките од југословенската граница 
до местото на испораката во странство. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во Југославија, фактурната вредност се зго-
лемува за трошоците на превозот, осигурувањето и 
доставувањето на стоките од местото на испораката 
во Југославија до југословенската граница; 
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39) рубиката 39 не се пополнува, освен ако со 
посебни прописи е определено поинаку. 

Член 19 
За царинење на стоките што граѓаните непос-

редно ги извезуваат или праќаат во странство, се 
поднесува извозна Царинска декларација на Обра-
зецот VIII — Извозна царинска декларација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, извозната царинска декларација на Образецот 
VIII се поднесува и за царинење на стоките што се 
упатуваат во југословенски дипломатски и конзу-
ларни претставништва во странство. 

Декларацијата се поднесува во два примерока, 
од кои еден примерок задржува царинарницата, а 
вториот му го предава на подносителот на декла-
рацијата. 

8. Извозна царинска декларација за извоз на стоки 
од облагородување и поправка 

Член 20 
Извозната царинска декларација за извоз на 

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

Ако по една декларација од став 1 на овој член 
се пријавуваат повеќе видови стоки што се вграде-
ни или употребени во производството на стоките 
што се извезуваат од облагородување, а кои се 
распоредуваат во повеќе тарифни ставови, кон дек-
ларацијата се поднесува потребниот број влошки 
на Образецот IX/1 — Извозна царинска деклараци-
ја за извоз на стоките од облагородување и поправ-
ка, што е составен дел на декларацијата. 

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

Со една декларација може да се пријави -само 
еден вид облагородени стоки за кои се дава едно 
наименување, а во делот на декларацијата — По-
датоци за вградениот домашен материјал, можат да 
се пријават повеќе видови домашни стоки вградени 
во облагороденото стоки до 98 наименувања вкупно. 

По исклучок од одредбата на став 3 на овој 
член, ако царинењето се врши во испратна цари-
нарница, што не е истовремено и излезна царинар-
ница, еден примерок- на декларацијата ги придру-
жува стоките до излезната царинарница, која го 
заверува и и го враќа на испратната царинарница 
како потврда дека стоките се извезени од Југосла-
вија, три примероци задржува царинарницата, а 
два примерока му предава на подносителот на дек-
ларацијата. 

Ако за остварување на определени права по 
основ на извозот е потребно до надлежните органи 
да се поднесат определен број примероци на извоз-
ната царинска декларација за извоз на стоки од 
облагородување и поправка, подносителот на дек-
ларацијата може до царинарницата да ја поднесе 
декларацијата во поголем број примероци од про-
пишаниот. 

Член 21 
Извозната- царинска декларација за извоз на 

стоки од облагородување и поправка се пополнува 
на следниот начин: 

1) во рубрика 1 (И' пријавувам на царинарница-
та — Испоставата) се запишува називот на цари-
нарницата, односно на царинската испостава кај 
која се врши царинење на стоките, а во шифарско-
то поле со должина од 5 места се запишува шифра-

та на царинарницата односно на царинската испо-
става од Кодексот на шифрите; 

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во ши-
фарското поле со должина од 6 места, се запишува 
бројот под кој декларацијата е регистрирана ка ј 
царинарницата во контролникот на извоз1Ните ца-
рински декларации. Таа рубрика ја пополнува ца-
ринарницата ка ј која се врши царинењето на сто-
ките; 

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на деклара-
цијата), во три шифарски полиња со должина од 
по 2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот 
и годината кога декларацијата е примана (на при-
мер: датумот 4 мај 1974 година, се запишува: 04 05 
74). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај 
која се врши царинење на стоки; 

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

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што, во смис-
ла на член 24 од Царинскиот закон, е царински об-
врзник, а во шифарското поле со должина од 5 
места, се запишува шифрата на извозникот од Ко-
дексот на шифрите; 

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) 
се запишуваат називот и адресата на лицето што ја 
поднело декларацијата, а во шифарското поле со 
должина од 5 места, се запишува шифрата на под-
носителот на декларацијата од Кодексот на шиф-
рите. Во таа рубрика се запишуваат и името и пре-
зимето на одговоониот работник ка ј подносителот 
на декларацијата; 

7) во рубрика 7 (Фирма на купувачот) се запи-
шуваат називот" и адресата на странската фирма, 
односно името и презимето на лицето со кое царин-
скиот обврзник го договорил извршувањето на ус-
лугите на облагородување или поправка на привре-
мено увезени стоки што се враќаат во странство; 

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна банка 
на републиките, односно на народната банка на ав-
тономната покраина на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на царинскиот обврзник, а во шифарското 
поле со должина од 3 места, се запишува шифрата 
на надлежната народна банка од Кодексот на шиф-
рите; ~ 

9) во рубрика 9 (Паритет) се, запишуваат услови-
те за испорака на стоките, со назначување на мес-
тото или границата (на пример: франко Лондон, 
франко австриско-чехословачка граница). 

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

10) во рубрика 10 (Вид на извозот) се запишува 
соодветниот вид на извозот од Кодексот на шифри-
те (шифри 35 или 36), а во шифарското поле со 
должина од 2 места — соодветната шифра од Ко-
дексот на шифрите. По една декларација може да 
се пријави само еден вид извоз; 

И) во рубрика 11 (Вид и националност на пре-
возното средство) се запишуваат соодветниот вил и 
домашната, односно странската припадност на пре-
возното средство со кое стоките ја преминуваат ца-
ринската линија, а во шифарското поле со должина 
од 2 места се запишува соодветната шифра од Ко-
дексот на шифрите. 

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

12) во рубрика 12 (Земја на намената) се за-
пишува називот на земјата во која се извезуваат 
стоките, а во шифарското поле со должина од 3 
места се запишува шифрата на односната земја од 
Кодексот на шифрите; 
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13) во рубрика 13 (Земја на наплатата) се за-
пишу ЈЕ називот на земјата во која ќе се изврши на-
платама на услугите на облагородување или поправ-
ка, -А БО шифарското поле со должина од 3 места се 
запишува шифрата на односната земја од Кодексот 
на шифрите; 

14) во рубрика 14 (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 2 
мс ста, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања на стоките пријавени со односната деклара-
ција; 

15) рубриката 15 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

16) во рубрика 16 (Датум на царинењето) се по-
полнува само шифарското поле со должина од 6 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога е извршен царинскиот преглед 
на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарница-
та кај која се врши царинење на стоките; 

17) во рубрика 17 (Стоките и се упатуваат на ца-
ринарницата) се запишува називот на царинарни-
цата, односно на царинската испостава на која и се 
упатуваат стоките и преку која стоките непосредно 
се извезуваат во странство, односно во слободна ца-
ринска зона а во шифарското поле со должина од 
5 места се запишува шифрата на царинарницата од-
носно на царинската испостава од Кодексот на 
шифрите. Таа рубрика се пополнува само кога сто-
ките се царинат кај испратна царинарница, која не 
е истовремено и излезна; 

18) во рубрика 18 (Број .на обележјето) се за-
пишуваат бројот и видот на царинското обележје 
што е ставено на стоките. 

Ако на стоките е ставена царинска пломба, во 
рубриката 18 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; 

19) рубрика 19 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

20) во рубрика 20 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 2 места, во кое се запишува редниот број на 
наименувањето под кое стоките се пријавени во 
односната декларација; 

21) во рубрика 21 (Режим на извозот) се запи-
шува кратенка за определената форма на извозот 
од Одлуката за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран (на пример: ЛБ, Д); 

22) во рубрика 22 (Број и опис на колегите) се 
запишува вкупниот број на колегите, како и опис и 
ознака на колетите што се однесуваат на едно на-
именување на стоките. 

Ако стоките се царинат во камион или вагон во 
рубриката 22 се запишува вкупниот број на камио-
ни, односно вагони и нивните ознаки, 

Ако стоките се испраќаат во повеќе од пет ка-
миони, односно вагони, рубриката 22 не се попол-
нува, туку во посебната спецификација, што се при-
лага кон царинската декларација, се запишуваат 
регистарските броеви на сите камиони, односно 
броевите на сите вагони; 

23) рубриката 23 не се пополнува, освен ако со 
посебен пропис е определено поинаку; 

24) во рубрика 24 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
ниот став без царинската стапка (тарифната ознака 
и наименувањето според Царинската тарифа) од Ца-
ринската тарифа и вообичаениот трговски назив на 
стоките. 

Ако наименувањето од Царинската тарифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописот со кој извозот на стоките е посебно регу-
лиран (Одлука за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран и др.), во рубриката 24 по-
крај податоците од став 1 на оваа точка, се запи-

шува и посебниот дел на наименувањето од тие про-
писи, што не е опфатен со наименувањето од Ца-
ринската тарифа. 

Во шифарското поле со должина од 9 места се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот, 

Во рубриката 24 може да се запише само едно 
наименување со соодветната шифра на тарифниот 
став од Списокот. 

Наименувањето на стоките во декларацијата мо-
ра да биде потполно, така што стоките со сигурност 
да можат да се распоредат според Царинската та-
рифа и другите тарифи, односно другите прописи 
што се применуваат при извозот на стоките. 

Во рубриката 24 можат да се запишат тарифни-
от број и наименувањето на стоките според Царин-
ската тарифа само за стоките што се облагородени, 
односно поправени во една република, односно ав-
тономна покраина; 

25) во рубрика 25 (Број на заклучокот) се попол-
нува само шифарското поле со должина од 6 места, 
во кое се запишува бројот на пријавата за склуче-
ната работа на извоз од контролникот на склуче-
ните работи што го води организацијата на здру-
жен труд, а под кој таа пријава е регистрирана ка ј 
надлежната народна банка. Во таа рубрика не мо-
жат да се запишуваат други броеви, букви или оз-
наки, освен основниот број на пријавата за склу-
чената работа; 

26) во рубрика 26 (Датум на заклучокот) се по-
полнува само • шифарското поле со должина од 6 
места, во кое со цифри се запишуваат денот, ме-
сецот и годината кога пријавата за склучената ра-
бот на извоз и е поднесена на надлежната народна 
банка; 

27) во рубрика 27 (Социјалистичка република, 
односно социјалистичка автономна покраина во која 
се облагородени стоките) се запишува називот на 
републиката, односно на автономната покраина во 
која се облагородени односно поправени стоките, а 
во шифарското поле со должина од 1 место се за-
пишува шифрата на републиката, односно на авто-
номната покраина од Кодексот на шифрите; 

рубриката 28 не се пополнува, освен ако со 
поссоон пропис е определено поинаку; 

29) во рубрика 29 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера за 
стоките, а во шифарското поле со должина 
од 2 места се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите; 

30) во рубрика 30 (Количина во единица на мера 
се пополнува само шифарското пеле со должина од 
9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
количината на стоките во соодветната единица на 
мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број. Ако количината на 
стоките е ц?л број,1 во другите 2 места се запишу-
ваат нули. 

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

31) во рубрика 31 (Бпуто-тежиеа на стоките во 
килограми) се запишува бруто-тежината на стоките, 
изразена во килограми; 

32) во рубрика 32 (нето-тежина на стоките во 
килограми) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се 
запишува нето-тежината на стоките, изразена во 
килограми. Во првите 9 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако нето- ' 
-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места 
се запишуваат нули. 

Ако тежината стоките е договорена бруто за 
нето, во рубриките 31 и 32 се запишува истиот по-
даток; 
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33) во рубрика 33 (Валута) се запишува ознака 
на валутата во која ќе се наплати услугата на обла-
городување или поправка на пример: USA Can $ 
J§fr, Bug. 0$, DRG 0$), а во шифарското поле со 
должина од 3 места се запишува шифрата на однос-
ната валута од Кодексот на шифрите; 

34) во рубрика 34 (Вредност на услугите во ва-
лута) се пополнува само шифарското поле со дол-
жина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се за-
пишува вредноста на извршените работи и услуги 
на преработка, доработка, обработка или поправка 
во валута, не засметувајќи ја вредноста на вграде-
ниот материјал. 

Во првите И места се запишува целиот број, а во 
другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број; 

35) во рубрика 35 (Фактурна вредност на стоки-
те — Во валута) се пополнува само шифарското поле 
со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое 
се запишува вкупната вредност на преработените, 
обработените, доработените или поправените стоки 
во валута, што ја сочинува вредноста на привре-
мено увезените стоки, вредноста на работите и ус-
лугите на преработка, обработка, доработка, односно 
поправка и вредноста на вградениот материјал: 

36) во рубрика 36 (Фактурна вредност на сто-
ките — Во динари) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 10 места, во кое се запишува 
вредноста на стоките во динари што се добива со 
пресметување на фактурната вредност на стоките 
во валута (рубрика 35) во динари според курсот на 
Народната банка на Југославија; 

37) во рубрика 37 (Вредност на стоките во ди-
нари франко југограпица) се пополнува само пш-
фарското поле со должина од 10 места, во кое се 
запишува вредноста на стоките во динари што се 
добива со пресметување според курсот на Народ-
ната банка на Југославија, фактурната вредност на 
стоките во валута во вредност франко југословен-
ската граница во динари. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во странство, фактурната вредност се намалу-
ва за трошоците на превозот, осигурувањето и дос-
тгвувањето на стоките од југословенската граница 
до местото на испораката во странство. 

Ако е договорено испораката на стоките да се 
врши во Југославија, фактурната вредност се зго-
лемува за трошоците на превозот, осигурувањето и 
доставувањето од местото на испораката во Југосла-
вија до југословенската граница; 

38) рубриката 38 не се пополнува освен ако со 
посебен пропиеле определено поинаку; 

39) во рубрика 39 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува само шифарското поле Со должина 
од 2 места, во кое се запишува редниот број на на-
именувањето за домашните стоки што се вградени 
во^благородените, односно поправените стоки. Ред-
ниот број на наименувањето се означува со броеви 
од 02 до 99; 

40) во рубрика 4>0 (Режим на извозот) се запи-
шува кратенка за определената форма на извозот 
од Одлуката определување на стоките чиј извоз 
и увоз е рег: гран (на пример ЛБ, Д); 

41) во рубрика 41 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и т р т е ски 
вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот 
став без царинската стапка (тарифска ознака и на-
именување според Царинската тарифа) од Царин-
ската тарифа и трговски вообичаен назив на стоки-
те, а во шифарското поле со должина од 9 места, се 
запишува соодветната шифра на тарифниот став од 
Списокот. 

Ако наименувањето од Царинската тао-ифа се 
разликува од наименувањето за истите стоки од 
прописите со кои извозот на стоки е посебно ре-
гулиран (Одлука за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 41 покрај 

податоците од став 1 на оваа точкаг се запишува и 
посебниот дел на наименувањето од тие прописи, 
што не е опфатен со наименувањето од Царин-
ската тарифа. 

Во рубрика 41 може да се запише само едно 
наименување, со соодветната шифра на тарифниот 
став од Списокот; 

42) во рубрика 42 Социјалистичка република, 
односно социјалистичка автономна покраина во која 
се произведени стоките) се запишува називот на ре-
публиката, односно на автономната покраина во која 
се произведени домашните стоки што се вградени во 
облагороденото, односно поправените стоки, а во ши-
фарското поле со должина од 1 место се запишува 
шифрата на републиката, односно на автономната 
покра ика од Кодексот на шифрите; 

43) во рубрика 43 (Единица на мера) се запишува < 
кратенка за соодветната единица на мера за домаш-
ните стоки што се вградени во облагородените, од-
носно поправените стоки, а во шифарското поле со 
должина од 2 места, се запишува соодветната шифра 
од Кодексот на шифрите; 

4*4) во рубрика 44 (Количина во единица на ме-
ра се пополнува само шифарското поле со должина 
од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува 
количината на стоките во соодветната единица на 
мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број. Ако количината во 
единица на меп а е цел број, во другите 2 места се 
запишуваат нули; 

45) во рубрика 45 (Валута) се запишува ознака 
на валутата во која е искажана вредноста на стоките 
(на пример USA Can. $, Sfr, Bug ОЈ, DRG 0$); 

46) во рубрика 46 (Фактурна вредност на стоките 
— Во валута) се пополнува само шифарското поле 
со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое 
се запишува вредноста на стоките искажана во ва-
лута. Во првите И места се запишува целиот број, 
а во другите 2 места, одвоени со испрекината лини-
ја, се запишува децималниот број. 

Ако вредноста на стоките е цел ($ој, во дру-
гите 2 места се запишуваат нули; 

47) во рубрика 47 (Фактурна вредност на сто-
ките — Во дин?.пи) се пополнува е?мо пиварското 
поле со должина од 10 места во кое се запишува 
вредноста на стоките ЕО динари што се добива со 
пресметување на фактурната вредност на стоките во 
валута (рубрика 46) во динари според курсот на 
Народната банка на Југославија. 

Рубриките 30 до 47 се пополнуваат само ?ко во 
привремено увезените стоки заради облагородува-
ње, односно поправка се вградени и домашни стоки. 

9. Заеднички одредби 

Член 22 
Декларациите од чл. 2, 8, 10, 12. М, 16, и 20 ед 

овој правилник се пополнуваат со пишувачка ма-
шина. 

Член 23 
При запишувањето на тарифниот став од Ца-

ринската тарифа во декларацијата (член 255 став 2 
од Царинскиот закон), подносителот на деклараци-
јата го запишува тарифниот број, наименувањето 
на стоките и царинската стапка од Царинската 
тарифа. 

Член 24 
Подносителот на декларацијата кон деклараци-

јата поднесува фактура и превозна исправа, како 
и пресметка на трошоците за превоз и пресметка на 
трошоците за осигурување, ако тие пресметки не 
се внесени во превозната исправа, односно факту-
рата. Зависно од видот на стокиве и условите за 
увоз, односно извоз кон декларацијата се поднесу-
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ваат и: пријава за склучената работа, уверение за 
потеклото на стоките, уверение за квалитетот на 
стоките, ветеринарно-фитопатолошко уверение, ка-
ко и други исправи чие поднесување е предвидено 
со посебни прописи или се потребни за правилно 
водење на царинската постапка. 

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

Член 25 
Декларацијата што не ги исполнува усл9вите 

пропишани во чл. 2 до 23 на овој правилник како 
и декларацијата кон која подносителот на деклара-
цијата не ги приложи исправите од член 24 на овој 
правилник, му се враќа на подносителот на декла-
рацијата како неисправна (член 257 од Царинскиот 
закон). 

Како неисправна декларација се смета и декла-
рацијата од чл. 2, 8, 10,' 12, 14, 16 и 20 на овој правил-
ник, во која подносителот на декларацијата ги 

скратувал, додавал, бришал, прецртувал или испра-
вал, запишаните податоци. 

Член 26 
По приемот на декларацијата, царинарницата 

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

Член 27 
Ако во постапката на царинењето на стоките, 

царинарницата составила записник според член 26^ 
став 2 од Царинскиот закоп, а подносителот на де-
кларацијата од чл. 2, 8, 10, 12, 14,16 и 20 на овој пра-
вилник се согласи со наодот на царинарницата, од-
носно ако фо поднесувањето на приговорот ги по-
дига стоките од царинарницата'пред завршувањето 
на постапката по приговорот, во смисла на член 265 
на Царинскиот закон, подносителот на декларацијата 
до царинарницата поднесува нова декларација по-
полнета согласно со наодот на царинарницата ЕО 
записникот. 

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

Ако стоките остануваат под царински надзор до 
завршувањето на постапката по приговорот, нова 
декларација пополнува подносителот на деклараци-
јата според решението што е конечно во управната 
постапка, ако со тоа решение се менуваат податоци-
те во поднесената декларација. 

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

Член 28 
На декларацијата, покрај потписите. на секое 

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

III. ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОНСИГНАЦИОНИ 
СТОКИ 

Член 29 
За конечно изнесување на стоките од консигна-

ционен склад се поднесува излезен лист на консиг-
национи стоки на Образецот X — Излезен лист на 
консигнацнони стоки. 

Ако по еден излезен лист од став 1 на ОЕОТ член 
се пријавуваат повеќе видови стоки што се распо-
редуваат во повеќе од четири тарифни става, кон 
излезниот лист се поднесува потребниот број влош-

ки на Образецот Х/1 — Излезен лист на консигна-
циони стоки, што е составен дел на излезниот лист. 

Излезниот лист се поднесува: 
1) за враќање стоки од консигнационен склад 

во странство односно во слободна царинска зона; 
2) за упатување од консигнационен склад стоки 

што ќе се користат надвор од царинското подрачје 
на Југославија: 

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

4) за пренесување стоки од консигнационен 
склад во царински склад; 

5) за пренесување стоки од еден во друг кон-
сишационен склад од ист држател; 

6) за упатување стоки од консигнационен склад 
во прирачен магазин на воздухопловно пристани-
ште односно лука или пристаниште отворено за ме-
ѓународен сообраќај; 

7) за упатување стоки од консигнационен склад 
заради снабдување на домашни и странски бродови 
што сообраќаат со странство; 

8) за упатување стоки од консигнационен склад 
заради снабдување воздухоплови што сообраќаат 
со странство; 

9) за други случаи на конечно изнесување на 
стоки од консигнационен склад кога се раздолжува 
евиденцијата на консигнационен склад. 

Во случаите од ст. 3 точ. 1 до 6 и точка 9 на овој 
член, излезниот лист на консигнациони стоки се 
поднесува во пет примероци, од кои два примерока 
задржува царинарницата, еден примерок му се пре-
дава на држателот на консигнационен склад заради 
раздолжување на евиденцијата на консигнациониот 
склад, а два примерока ги придружуваат стоките. 
Приемната царинарница ги потврдува примероците 
што ги придружуваат стоките, со тоа што еден за-
држува а вториот го доставува до доставната цари-
нарница како потврда за приемот на стоките. 

Бо случаите од став .3 точ. 7 и 8 од овој член, 
излезниот лист на консигнациони стоки се поднесува 
најдоцна до 15-ти во месецот за стоките упатени од 
консигнационен склад во претходниот месец. 

Упатувањето на стоките од консигнационен склад 
односно прирачен магазин заради снабдување на 
бродови и воздухоплови, што сообраќаат со стран-
ство, се врши врз основа на излезниот лист што се 
поднесува на Образецот XVIII — Излезен лист. Из-
леаниот лист се поднесува во четири примероци, од 
кои еден примерок задржува царинарницата,, еден 
примерок му се предава на држателот на конгигна-
циониот склад, односно на прирачииот мага?пн. а 
два примерока ги придружуваат стоките. Заповед-
никот па бродот, односно на воздухопловот затржу-
ва еден примерок на излезниот лист, а на другиот 
го потврдува- приемот на стоките и му го вра';а на 
држателот на консигнациониот склад, односно на 
прирачниог магазин како потврда на приемот. 

Член 30 
Излезниот лист на консигнациони стоки (Образец 

X), се пополнува на следниот начин: 
1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се 

запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава на која и се поднесува излез-
ниот лист, а БО шифарското поле со должина од 5 
места се запишува шифрата на царинарницата од-
носно на . царинската испостава од Кодексот на 
шифрите; 

2) во рубрика 2 (Број на излезниот лист на кон-
сигнациоии стоки), во шифарското поле со должина 
од 6 моста се запишува бројот под кој излезниот 
лист е регистриран во контролникот. Таа рубрика 
ја пополнува царинарницата што го одобрува упа-
тувањето на стоките од консигнациониот склад; 

3) но рубрика 3 (Датум), во три шифареки по-
лива со должина од по 2 места, со цифри се запи-
шуваат денот, месецот и годината кога излезниот 
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лист на консигнациони стоки е. примен во царинар-
ницата; 

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

5) во рубрика 5 (Држател на консигнационен 
склад) се запишуваат називот и адресата на орга-
низацијата на здружен труд — застапник на 
странската фирма на која царинарницата п одобри-
ла отворање на консигнационен склад за сместува-
ње на стоки на односната странска фирма, а во 
шифарското поле со должина од 5 места се запи-
шува шифрата на држателот на консигнационен 
склад од Кодексот на шифрите; 

6) во рубрика б (Странска фирма) се запишу-
ваат називот и адресата на странската фирма што 
ја застапува држателот на консигнационен склад и 
во чиј консигнационен склад стоките се сместуваат, 
а во шифарското поле со должина од 5 места се 
запишува шифрата во решението за отворање' на 
консигнационен склад; 

7) во рубрика 7 (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 
2 места, во кое се запишува вкупниот број наиме-
нувања на стоките пријавени според излезниот лист. 

По еден излезен лист можат да се пријават нај -
многу 99 наименувања; 

8) во рубрика 8 (Вкупна вредност на стоките во 
валута) се пополнува само шифарското поле со 
должина до 10 цели и 2 децимални места, во кое се 
запишува вкупната вредност на стоките, Изразена 
во валута. Во првите 10 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број; 

9) во рубрика 9 (Вид на валутата се запишува 
ознака на валутата во која е изразена вредноста на 
стоките) на пример: USA $, Can. $, Sfr., Bug. Of, DRG 
0$). а во шифарското поле, со должина од 3 места, се 
запишува шифрата на односната валута од Кодек-
сот на шифрите; 

10) во рубрика 10 (Стоките се упатуваат) се за-
пишува еден од основите за изнесување на стоките 
од консигнацианен склад (член 29 став 3), а во ши-
фарското поле со должина од 1 место се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

11) во рубрика 11 (Приемна царинарница) се за-
пишува називот на царинарницата, односно на ца-
ринската испостава на која и се упатени стоките, 
а во шифарското поле со должина од 5 места се за-
пишува шифрата на царинарницата односно на ца-
ринската испостава од-Кодексот на шифрите; 

12) во рубрика 12 (Рок за предавање на стоките) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, ме-
сецот и годината кога стоките, упатени од консиг-
национен склад, треба да и се предадат на прием-
ната царинарница, односно на царинската испоста-
во. Таа рубрика ја пополнува царинарницата што 
го одобрува упатувањето на стоките од консигнаци-
онен склад; 

13) во рубрика 13 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
2 места, во кое се запишува редниот број на наиме-
нувањето под кој се пријавени стоките во излезниот 
лист; 

14) во рубрика 14 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-
ниот став без царинската стапка (тарифска озна-
ка и наименување според Царинската тарифа) од 
Царинската тарифа и вообичаен трговски назив на 
стоките, а во шифарското поле со должина од 9 
места се запишува соодветната шифра на тариф-
ниот став од Списокот; 

Во рубрика 14 може да се запише само едно на-
именување, со соодветната шифра на тарифниот 
став од Списокот; 

15) ао рубрика 15 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера според 
која е договорена цената на стоките, а во шифар-
ското поле со должина од 2 места се запишува соод-
ветната шифра од Кодексот на шифрите; 

16) во рубрика 16 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле со должи-
на од 8 цели и 2 децимални места, во кое се загу-
шува количината на стоките во соодветната едини-
ца на мера. Во првите 8 места се запишува целиот 
број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број. Ако коли-
чината во единица на мера е цел број, во другите 
2 места се занишуваат нули; 

17) во рубрика 17 (Тежина во килограми) се 
запишува бруто-тежината на стоките, изразена во 
килограми; 

18) во рубрика 18 (Број на колети) се запишува 
вкупниот број на колците што се однесуваат на 
еднои наименување на стоките. 

Ако стоките се упатуваат со камион или вагон, 
во рубрика 18 се запишува вкупниот број на ка-
миони, односно вагони. 

Ако повеќе видови стоки се упатуваат спакувани 
во еден колет, односно се упатуваат во еден камион 
или вагон, бројот на колетите, односно на камисчп-
те или вагоните, се запишува само кај првото на-
именување; 

19) во рубрика 19 (Форма и ознака на кол ети) 
се запишува формата и ознаката на колетот (на 
пример: сандгк, вреќа, бала, картон Ф-15). 

Ако стоките се упатуваат со камион или ва-
гон, во рубрика 19 се запишува регистарскиот број 
на камионот, односно бројот на вагонот; 

20) во рубрика 20 (Вредност на стоките во ва-
лута) се пополнува само пиварското поле со дол-
жина од 9 цели и 2 децимални места, во кбе се за-
пишува вредноста на стоките во валута според која 
тие стоки се евидентирани во евиденцијата на кан-
сигнациониот склад. 

Ако стоките се продадени по цена што е пого-
лема од цената по која стоките се евидентирани, под 
шифарското поле се запишува и вредноста во ва-
лутата по која тие стоки се продадени. 

Во првите 9 места се запишува целиот број, а 
во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, 
се запишува децималниот број; 

21) рубриката 21 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува според одредбата на точка 13 од овој 
член; 

22) рубриката 22 (Тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа и трговски 
вообичаен назив на стоките) се пополнува сгзред 
одредбите на точка 14 од овој член; 

23) рубриката 23 (Единтгца на мера) се понешу^ 
ва според одредбата на точка 15 од овој член; 

24) рубриката 24 (Количина во единица на мера) 
се пополнува според одредбата на точка 16 од овој 
член; 

25) рубриката 25 (Тежина во килограми) се по-
полнува според одредбата на точка 17 од овој член; 

26) рубриката 26 (Број на колети) се пополнува 
според одредбите на точка 18 од овој член; 

27) рубриката 27 (Форма и ознака на колеги) се 
пополнува според одредбите на точка 19 од овој 
член; 

28) рубриката 28 (Вредност на стоките во валу-
та ) се пополнува според одредбите на точка 20 од 
овој член. 

Член 31 
За привремено изнесување на стоки од консиг-

национен склад, се поднесува излезен лист за при-
времено изнесување на консигнациони стоки на 
Образецот XI — Излезен лист за привремено из-
несување на консигнациони стоки. 
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Излезниот лист од став 1 на овој член се подне-
сува: 

1) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад заради излагање на саем и изложба; 

2) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад заради ставање во излози и изложбени про-
сторни на држателот; 

3) кога стоките се упатуваат од консигнационен 
склад заради прикажување; 

4) во други случаи на привремено изнесување на 
стоки од консигтционен склад кога не се раздол-
жува евиденцијата на консигнациониот склад. 

IV, СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ И ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕ-

ЗЕНИ СТОКИ 

1. Спецификација за раздолжување на привремено 
увезени стоки 

Член 32 
За раздолжување на привремено увезени стоки 

се поднесува спецификација за раздолжување на 
привремено увезени стоки на Образецот XII — Спе-
цификација за раздолжување на привремено уве-
зени стоки. 

Спецификацијата од став 1 на овој член1 се под-
несува: 

1) кон извозната царинска декларација врз ос-
нова на која привремено увезените стоки се вра-
ќаат во странство; 

2) кон извозната царинска декларација за извоз 
на стоки од облагородување и поправка, врз осно-
ва на која привремено увезените стоки се враќаат 
во странство; 

3) кон увозната царинска декларација врз ос-
нова па која привремено увезените стоки се цари-
нат конечно; 

4) коп барањето со кое се бара ослободување од 
обврската за враќање во странство на привремено 
увезени стоки (уништени стоки, стоки предадени на 
царинарницата и сл.). 

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

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, ако царинарницата по службена должност до-
несува решение за наплата на царината и на други-
те увозни давачки за привремено увезените стоки, 
или решението со кое стоките се ставаат под царин-
ски надзор, -спецификацијата ја пополнува цари-
нарницата. 

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

Член ?3 
Спецификацијата за раздолжување на привре-

мено увезените стоки се пополнува на следниот 
начин: 

1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот ка царинарницата, односно на 
царинската испостава на ко.-а и се поднесува специ-
ф и к а ц и ј а за раздолжување ва приросмоно уве-
зените стоки, а со шифарокото поле со должина од 
5 места се запишува шифрата на царинарницата, 
односно на царинската испостава од Кодексот на 
шифрш е; 

2) во рубрика 2 (Извозна — увозна царинска 
декларација, број) се ПОПОЛГУРЗ само шифарското 
поле со должина од 6 места, во кое се запишува 
бројот на извозната царинска декларација врз ос-
нова на кота привремено увезените стоки се враќаат 
во странство, односно бродот на увозната царинска 
декларации а врз осилка на која привремено уве-
зените стоки се царинат конечно. 

Ако евиденцијата на привремено увезените сто-
ки се раздолжува врз основа на решение од цари-
нарницата, во рубрика 2 се запишува бројот на тоа 
решение; 

3) во рубрика 3 (Датум) се пополнуваат само три 
шифарски полиња, со должина од по 2 места, во 
кои со цифри се запишуваат денот, месецот и го-
дината кога спецификацијата е примена во цари-
нарницата. 

Ако спецификацијата ја пополнува царинарни-
цата, во рубрика 3 со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога царинарницата го донела 
решението по слз^жбена должност; 

4) во рубрика 4 (Царински обврзник) се запи-
шува називот и адресата на лицето што, во смисла 
на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврз-
ник од декларацијата што се раздолжува, а во ши-
фарското поле со должина од 5 места се запишува 
шифрата на царинскиот обврзник од кодексот на 
шифрите; 

5) во рубрика 5 (Вид на извозот — увозот) се 
занишува соодветниот вид на извозот, односно на 
увозот од Кодексот на шифрите, а во шифарското 
поле со должина, од 2 места се запишува соодветна-
та шифра ед Кодексот на шифрите; 

6) во рубрика 6 (Вкупна вредност во динари) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 10 
места во кое се запишува вкупната вредност на4 

привремено увезените стоки, што се раздолжз^ва; 
7) во рубрика 7 (Вкупен број наименувања) се 

пополнува само шифарското поле со должина од 3 
места, во кое се запишува вкупниот број наимену-
вања на стоките* пријавени според односната спе-
цификација. По една спецификација можат да се 
пријават најмногу 999 наименувања; 

8) во рубрика 8 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува само шифарското поле со должина 
од 3 места, во кое се запишува редниот број на на-
именувањето под кој се пријавени стоките во од-
носната спецификација; 

9) во рубрика 9 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава ка ј која е извршен привре-
мениот увоз на стоките, а во шифарското поле со 
должина од 5 места се запишува шифрата на ца-
ринарницата односно на царинската испостава од 
Кодексот на цифрите; 

10) во рубрика 10 (Увозна царинска деклараци-
ја, број) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 6 места во кое се запишува бројот на 
увозната царинска декларација врз основа на која 
се привремено увезени стоките; 

11) во рубрика 11 (Година) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 2 места, во кое се 
запишува годината во која стоките се привремено 
увезени (на пример: годината 1974 се запишува 
бројот: 74); 

12) во рубрика 12 (Реден број на наименување-
то) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 2 места во кое се запишува редниот број на на-
именувањето под кој односните стоки се пријавени 
во увозната царинска декларација според која се 
привремено увезени,; 

13) во рубрика 13 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера според 
која е договорена цената на односните стоки, а во 
шифарското поле со должина од 2 места се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

14) во рубрика 14 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле со должи-
на од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запи-
шува количината на стоките што се раздолжува во 
соодветната единица на мера. Во првите 9 места 
се запишува целиот број, а во другите 2 места, од-
воени со испрекината линија, се запишува деци-
малниот број. Ако количината во единица на мера 
је цел број, во другите 2 места се запишуваат нули; 
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15) во рубрика 15 (Тарифен број на Царинската 
тарифа) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 9 места, во кое се запишува соодветна-
та шифра на тарифниот став од Списокот; 

16) во рубрика 16 (Вредност на стоките во динари) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
10 места, во кое се запишува во динари царинската 
основица утврдена на денот на привремениот увоз 
на-стоките што се враќаат, односно се царинат ко-
нечно. 

2. Спецификација за раздолжување на привремено 
извезени стоки 

Член 34 
За .раздолжување на привремено извезени сто-

ки се поднесува спецификација за раздолжување 
на привремено1 извезени стоки на Образецот XIII 
— Спецификација за раздолжување на привреме-
но извезени стоки. 

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

1) кон увозната царинска декларација врз ос-
нова на која привремено извезените стоки се вра-
ќаат од странство; 

2) кон увозната царинска декларација за увоз 
на стоки од благородување, врз основа на која 
привремено извезените стоки се враќаат од стран-
ство; «» 

3) кок извозната царинска декларација врз ос-
нова на која привремено извезените стоки се цари-
нат конечно; 

4) кон барањето со кое се бара ослободување од 
обврската за враќање од странство на привремено 
извезените стоки (уништени стоки и ел.); 

5) кон правосилно решение за казнување пора-
ди прекршокот од член 371 став 1 точка в од Ца-
ринскиот закон. 

Спецификацијата и ја поднесува на царинарни-
цата царинскиот обврзник или од него овластеното 
лице, освен во случајот од точка 5 став 2 на овој 
член кога спецификацијата ја пополнува царинар-
ницата. 

Спецификацијата се поднесува во три примеро-
ци, од кои два примерока задржува царинарницата, 
а еден примерок му предава на царинскиот об-
врзник. 

I Член 35 
Спецификацијата за раздолжување на привре-

мено извезени стоки се пополнува на следниот на-
чин : 

1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава на која и се поднесува спе-
цификацијата за раздолл^ување на привремено из-
ведени стоки, а во шифарското поле со должина 
од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, 
односно на царинската испостава од Кодексот на 
шифрите; 

2) во рубрика 2 (Извозна — увозна царинска де-
кларација, број) се пополнува само шифарското 
поле со должина од 6 места, во кое се запишува 
бродот на увозната царинска декларација врз осно-
ва на која привремено извезените стоки се враќаат 
од странство, односно бројот на извозната царин-
ска декларација врз основа на која привремено из-
везените стоки се царинат конечно. 

Ако евиденцијата за привремено извезените 
стоки се раздолжува врз основа на решение од ца-
ринарницата, во рубрика 2 се запишува бројот на 
тоа решение; 

3) во рубрика 3 (Датум) се пополнуваат само 
три ттшфарски полиња со должина од по 2 места, 
во кои со цифри се запишуваат денот, месецот и 
годината кога спецификацијата е примена во ца-
ринарницата, односно во царинската испостава* 

Ако спецификацијата ја пополнува царинарни-
цата, во рубрика 3 со цифри се запишуваат денот, 
месецот и годината кога царинарницата го донела 
решението по службена доллѕност; 

4) во рубрика 4 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што, во сми-
сла на член 24 од Царинскиот закон, е царински об-
врзник од декларацијата што се раздолжува, а во 
шифарското поле со должина од 5 места, се запи-
шува шифрата на царинскиот' обврзник од-Кодексот 
на шифрите; 

5) во рубрика 5 (Вид на извозот — увозот) се 
запишува соодветниот вид на извозот, односно уво-
зот од Кодексот на шифрите, а во шифарското по-
ле со должина од 2 места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите; 

6) во рубрика 6 (Вкупна вредност во динари) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
10 места, во кое се запишува вредноста на привре-
мено извезените стоки што се ра здолжува ат; 

7) во рубрика 7 (Вкупен број наименувања) се 
пополнува само шифарското поле со должина од 
3 места, во кое се запишува вкупниот број наиме-
нувања на стоките пријавени според односната спе-
цификација. По една спецификација можат да се 
пријават најмногу 999 наименувања; 

8во рубрика 8 (Реден број на наименувањето) 
се пополнува само шифарското поле со должина од 
3 места, во кое се запишува редниот број на на-
именувањето под кој стоките се пријавени во од-
носната спецификација; 

9) во рубрика 9 (Царинарница — испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава кај која е извршен привре-
мениот извоз на стоките, а во шифарското поле со 
должина од 5 места се запишува шифрата на ца-
ринарницата, односно на царинската -^постава од 
Кодексот на шифрите; 

10) во рубрика 10 (Извозна царинска деклара-
ција, број), се пополнува само шифарското поле со 
должина од 6 места, во кое се запишува бројот на 
извозната царинска декларација врз основа на која 
стоките се привремено извезени; 

11) во рубрика 11 (Година) се пополнува само 
шифарското поле со должина од 2 места, во кое 
се запишува годината во која стоките се привреме-
но извезени (на пример: годината 1974 се запишува 
бројот: 74); 

12) во ру брака 12 (Реден број на наиме ну вање-
го) се пополнува само шифарското поле со должина 
од 2 места, во кое се запишува редниот број на 
наименувањето под кој односните стоки се при-
јавени во извозната царинска декларација според 
која се привремено извезени; 

13) во рубрика 13 (Единица на мера) се запишу-
ва кратенка за соодветната единица на мера спо-
ред која е договорена цената на односните стоки, 
а во шифарското поле со должина од 2 места се 
запишува соодветната шифра од Кодексот на шиф-
рите; 

14) во рубрика 14 (Количина во единица на ме-
ра) се пополнува само шифарското поле со должи-
на од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запи-
шува количината на. стоките.што се раздолжува во 
соодветната единица на мера. Во првите 9 места 
се запишува целиот број, а во другите 2 места, од-
воени со испрекината линија, се запишува деци-
малниот број. Ако количината во единица на мена 
е цел број, во другите 2 места се запишуваат-нули; 

15) во рубрика 15 (Тарифен број на Царинската 
тарифа) се пополнува само шифарското поле со 
должина од 9 места, во кое се запишува соодветна-
та шифра на тарифниот став од Списокот; 

16) во рубрика 16 (Вредност во динари) се попол-
нува само шифарското поле со должина" ОД 
10 места, во кое се запишува вредноста на при-
времено извезените стоки во динари што се враќаат, 
односно се царинат конечно. 
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Вредноста на стоките мора да биде усогласена 
со податоците за вредноста од рубрика 38 на извоз-
ната царинска декларација врз основа на која тие 
стоки биле привремено извезени. 

V. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ 

Член 36 
Ако во обрасците I, 1/1, IV, IV/1, V, V/l , VII, 

/ rVII/1, IX, IX/1, X, X/l , XII, XIII, X ^ I V и XXIV/1 
дополнително се менуваат податоците, во смисла на 

'"одредбите од Царинскиот закон, врз основа на ре-
шение од царинарницата што е конечно во управ-
ната постапка, како и во случаите во кои некој од 

( обрасците I, IV, V, VII и IX се поништува поради 
*?оа што царинскоиот обврзник ги враќа стоките во 
странство пред нивното подигање под царинскиот 
надзор (член 278 на Царинскиот закон), односно оду-
стане од извозот на стоките пред нивното премину-
вање на царинската линија (член 292) од Царинскиот 
Јикон), се поднесува листа на промена на податоци 
:ja Образецот XIV — Лист на промена на податоци. 

Листот на промена на податоци се поднесува 
БО онолку примероци во колку примероци е под-
несен образецот во кој се менуваат податоците. Со 
листот на промената на податоци се постапува на 
истиот начин како и со образецот во кој се мену-
ваат податоците. 

Се еден лист на промена на податоци можат 
ft а се менуваат најмногу осум податоци. Ако е по-
требно да се менуваат повеќе од осум податоци, се 
поднесува нов лист на промена на податоци. 

АКО на еден образец се наоѓаат два или повеќе 
VS (Вид слог) — на пример: во Образецот IV — 
Увозна царинска декларација за увоз на стоки од 
благородување VS 15, VS 16 и VS 17, листот на 
про?1ена на податоци се пополнува за секој VS. 

Листот на промена на податоци го пополнува 
царинскиот обврзник. • 

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, 
листот на промена на податоци го пополнува ца-
ринарницата, и тоа: 

1) ако по службена должност донела решение со 
кое се менуваат податоците во обрасците од став 1 
на овој член; 

2) ако со решение донесено во постапката спо-
ред член 265 на Царинскиот закон се менува наодот 
на царинарницата; 

3) ако во врска со управниот спор се менува ре-
шението на царинарницата; 

4) ако во Електронскиот сметковен центар на 
Сојузната управа за царини се утврди неисправност 
во образецот, а исправка не се врши на барање на 
царинскиот обврзник. 

Царинарницата е должна да го пополни листот 
на промена на податоци, во смисла на точка 4 став 
6 од овој член, најдоцна во рок од 30 дена, од денот 
кога од Електронскиот сметководен центар на Сојуз-
ната ућрава за царини го примила листот на по-
грешните податоци. 

Член 37 
Царинскиот обврзник може да бара измена или 

исправка на податоци што не претставуваат измени 
во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, и тоа: 

1) на податоци во обрасците I, 1/1, IV, IV/1, XXIV 
и XXIV/1, во рок од шест месеци од денот на завр-
шеното царинење на стоките; 

2) на податоци во обрасците VII, VII/1, IX и 
IX/1, во рок од шест месеци од денот на премину-
вањето на стоките преку царинската линија. 

Член 38 
Измените или исправките на податоците, во сми-

сла на член 37 од овој правилник, ги врши царинар-

ницата што ја водела постапката на царинењето на 
стоките. 

Врз основа на решението на царинарницата, со 
.кое се одобрува измена или исправка на податоците, 
се пополнува листот на промена на податоци и се 
постапува сообразно со чл. 36 и 39 на овој пра-
вилник. 

чПо исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
ако се менуваат податоци поради тоа што стоките тре-
бало да се царинат на име на двајца или повеќе 
царински обврзници, односно на две или повеќе при-
јави за склучената работа, врз основа на решението 
на царинарницата со кое се одобрува измена, ца-
ринскиот обврзник поднесува нов образец на испра-
ва со точни податоци. Новиот образец на исправата 
има ист број под кој односната исправа е заведена 
во соодветниот контролни^ со тоа што по бројот се 
додаваат буквени ознаки (на пример: ако наместо 
исправата број 6523 се поднесуваат две нови исправи, 
тие исправи ќе се означат со броевите 6523/А и 
6523/Б). 

Член 39 
Листот на промена на податоци се пополнува на 

следниот начин: 
1) во рубрика 1 (VS), во шифарското поле со дол-

жина од 2 места се запишува цифрата „44" — ако се 
исправаат податоци во обврсците што имаат број од 
контролникот на извозните царински декларации, 
односно се запишува цифрата „45" — ако се испра-
ваат податоци во обврсци^ што имаат број од кон-
тролникот на увозните царински декларации. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, во рубрика 1 се запишува цифрата .,46" — ако 
се менуваат податоци во обрасците V, V/1, X, X/l f 
XXIV и XXIV/1. 

2) во рубрика 2 (Царинарница— испостава) се 
запишува називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава Kaj која се оцаринети стоки 
те, а БО шифарското поле со должина од 5 места се 
запишува шифрата на царинарницата, односно на 
царинската испостава од Кодексот на шифрите; 

3) во рубрика 3 (Документ што се исправа) се 
запишува називот на образецот во кој се исправаат 
податоците, а во шифарското поле со должина од 
8 места, во првите 6 места се запишува бројот под 
кој образецот, во кој се исправаат податоците, е 
регистриран ка ј царинарницата, а во другите 2 ме-
ста, одвоени со испрекината линија, се запишуваат 
последните два броја на годината во која образецот 
е регистриран ка ј царинарницата; 

4) во рубрика 4 (VS), во шифарското поле со 
должина од 2 места се запишува бројот VS на обра-
зецот во кој се исправаат податоците (на пример: 
ако се менува податок во увозната царинска де-
кларација за сместување на стоки на консигнациЈа, 
во рубрика 4 се запишува „30"); 

5) во рубрика 5 (Датум) со цифри се запишу-
ваат денот, месецот и годината кога листот на 
промена на податоци и е поднесен на царинарни-
цата. Ака решението со кое се менуваат податоците 
го донесува царинарницата по службена должност, 
во рубрика 5 со цифри се запишуваат денот, месе-
цот и годината кога царинарницата го донела ре-
шението; * 

6) во рубрика 6 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и адресата на лицето што, во смис-
ла на член 24 од Царинскиот закон, е царински об-
врзник, а во шифарското поле со должина, од 5 ме-
ста се запишува шифрата на царинскиот обврзник 
од образецот што се исправа; 

7) во рубрика 7 (Број и датум на решението на 
царинарницата) се запишуваат бројот и датумот на 
решението врз основа на кое се врши измена на 
податоците. Таа рубрика ја пополнува царинарни-
цата; 



Петок, 20 август 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 — Страна 1001-

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се 
запишува седиштето на надлежната народна бан-
ка на републиката, односно на народна банка на 
автономната покраина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на царинскиот обврзник; 

9) во рубрика 9 (Број и датум на заклучокот) се 
запишуваат бројот на пријавата за склучената ра-
бота на увоз, односно бројот на пријавата за склу-
чената работа на извоз од контролникот на склуче-
ните работи што го води организацијата на здружен 
труд, а под кој таа пријава е регистрирана кај над-
лежната народна банка и со цифри денот, месецот и 
годината кога пријавата за склучената работа е при-
мена кај надлежната народна банка; 

10) во рубрика 10 (Реден број на наименување-
то) во шифарското поле со должина од 3 места се 
запишува редниот број на наименувањето од об-
разецот во кој се врши измена на податоците. 

Ако податоците се исправаат во општиот дел 
на царинските обрасци од член 36 на овој правил-
ник (на пример: во образецот I — рубрики 1 до 24; 
во образецот -IV — рубрики 1 до 19; во образецот 
V — рубрики 1 до 10), рубриката 10 не се пополнува. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 
36 став 1 од овој правилник, во рубрика 10 се запи-
шува бројот „999"; 

11) во рубрика 11 (Реден број. на рубриката), 
во шифарското поле со должина од 2 места се за-
пишува редниот број на рубриката од образецот во 
кој се менуваат податоците. 

Ако образецот се поништува, во смислава член 
36 став 1 од овој правилник, во рубрика 11 се запи-
шува бројот „99";' 

12) во рубрика 12 (Назив на рубриката) се за-
пишува називот на'рубриката од образецот во кој 
се менуваат податоците; 

13) во рубрика 13 (Поранешен податок), во ши-
фарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални 
места, се запишува податокот, односно шифрата 
што се менува. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 
36 став 1 на овој правилник, рубрика 13 не се по-
полнува. 

Ако податокот што се исправа е цел број, во 
делот на шифарското поле за децимални места, од-
воени со испрекината линија, се запишуваат нули; 

14) во рубрика 14 (Нов податок), во шифарското 
поле со должина од 11 цели и 2 децимални места се 
запишува новиот податок, односно шифра. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 
36 став 1 на овој правилник, рубрика 14 не се по-
полнува. 

Ако новиот податок е цел број, во делот на цш-
фарското поле за децимални места, одвоени со ис-
прекината линија, се запишуваат нули. 

VI. ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ И 
ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ 

Член 40 
Пријавата за увоз и провоз на стоки (член 74 

став 3 од Царинскиот закон) се поднесува на Обра-
зецот XV — Пријава за увоз и провоз на стоки. 

Пријавата за извоз и провоз на стоки (член 287 
став 4 од Царинскиот закон) се поднесува на Обра-
зецот XVI — Пријава за извоз и провоз на стоки. 

VII. КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВА-
ЊЕТО 

Член 41 
Контролниот лист иа облагородувањето се под-

несува на Образецот XVII Контролен лист на 
облагородувањето. ~~ 

Контролниот лист на облагородување™ е испра-
ва со која стоките привремено увезени заради об-
лагородување се упатуваат на подрачје на друга ца-
ринарница заради вршење на мерките за царински 
надзор. 

Член 42 
За стоките што привремено се увезуваат заради 

облагородување на подрачје на повеќе царинарни-
ци, или во повеќе фази кај организациите на здру-
жен труд на подрачје на повеќе царинарници, 
односно кај друга царинарница во смисла на член 
305 став 5 од Царинскиот закон, увозникот и подне-
сува на царинарницата што стоките ги упатува (во 
натамошниот текст испратната царинарница) кон-
тролен лист на облагородувањето (во натамошниот 
текст: контролниот лист). 

Член 43 
Контролниот лист со препис, односно со фотоко-

пија на решението за одобрение на привремениот 
увоз, се поднесува посебно за секоја царинарница 
на чие подрачје ќе се изврши обла горо дувањето на 
стоките (во натамошниот текст: прием-ната царинар-
ница). 

Рубриките 3 до 11 на контролниот лист ги по-
полнува увозникот, а другите рубрики — царинар-
ницата. Тие податоци ги заверува царинарницата. 

Член 44 
Контролниот лист се пополнува во три приме-

роци. Кон третиот примерок од контролниот лист 
се додава потврдата за предавање на контролниот 
лист на приемната царинарница. 

Првиот примерок од контролниот лист j o за-
држува испратната царинарница, а вториот и тре-
тиот примерок, со прилозите, мострите и ел. му ги 
предава на увозникот. Увозникот п ги предава на 
приемната царинарница, во рокот што ќе го определи 
испратната царинарница, обата примерока од кон-
тролниот лист, со прилозите, мострите и ел., и со 
препис на решението со кое е одобрен привремениот 
увоз. 

Член 45 
Ако по завршувањето на една фаза на облаго-

родување на стоките увозникот ги упатува стоките 
до организација на здружен труд на подрачје на 
друга царинарница што ќе ја изврши следната 
фаза на облагородување, на испратената царинарница 
ќ ги поднесува контролниот лист и препис, односно 
фотокопија на решението за одобрение на привре-
мениот увоз« 

Член 46 
Ако привремено увезените стоки се враќаат 

преку царинарницата што го одобрила привреме-
ниот увоз, а облагородување^ е вршено на подрач-
је на повеќе царинарници, увозникот А го поднесува 
на царинарницата на чие подрачје © вршено облаго-
родувањето на стоките контролниот лист зарада уна" 
тување на стоките до царинарницата преку која сто-
ките ќе се вратат во странство. 

Член 47 
Ако една работа на облагородување на стоки е 

вршена на подрачје на повеќе царинарници, а вра-
ќањето на стоките е одобрено преку една царинар-
ница, увозникот И го поднесува на секоја царинар-
ница на чие подрачје е вршено облагородување^ на 
(»оките контролниот лист заради упатување на сто-
ките до царинарницата преку која стоките ќе се вра-
тат во странство. 
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УШ. БРОДСКА КНИГА 

Член 48 
Сите бродови и други пловни објекти (во на-

тамошниот текст: бродот) што превезуваат стоки во 
смисла на член 49 од овој правилник, се должни да 
водат бродска книга на Образецот XIX — Бродска 
Книга. 

Бродската книга ја заверува царинарницата 
надлежна според матичната лука, односно приста-
ништето на бродот. 

Бродската книга заверена од царинарницата 
претставува царинска исправа од член 114 точка 2 
на Царинскиот закон. 

Член 49 
Царински надзор над домашните стоки што се 

превезуваат од едно домашно место во друго до-
машно место по море, гранични реки или гранични 
езера и над стоките што ги превезуваат бродовите 
од член 114 точ. 5, 6 и 7 од Царинскиот закон, ца-
ринарницата врши со преглед на Бродската книга и 
со преглед на бродот. 

i Член 50 
Возарот е должен непосредно по извршениот 

натовар на стоките во бродот да ги запише подато-
ците за натоварените стоки во Бродската книга 
(рубрики 1 до 7). 

Член 51 
Возарот е должен непосредно по извршениот 

истовар на стоките од бродот да ги запише пода-
тоците на истоварените стоки во Бродската книга 
(рубрики 8 до 10), а примателот на стоките го пот-
врдува приемот на стоките во рубрика 11 на Брод-
ската книга. 
1 Член 52 

Ако истоварот на стоките се врши во повеќе 
места по должина на домашниот брег, воза,рот е 
должен во рубрика 8 на Бродската книга да ги на-
веде сите места на истоварот на стоките, а во руб-
риките 9 и 10 — количината на истоварот на стоките 
и датумот на истоварот, посебно за секое место на 
^товарот. Наведените податоци прим ате лите на 
стоките ги потврдуваат во рубриката 11 на Бродска-
та книга. 

Член 53 
Царинарницата повремено врши преглед на бро-

довите што превезуваат стоки во смисла на член 49 
од овој правилник, и со спроведување на податоците 
од Бродската книга со состојбата на стоките што 
се превезуваат, проверува дали Бродската книга се 
води уредно и точно. 

За утврдените неисправности царинарницата 
Составува записник во два примерока, ед кои еден 
задржува, а другиот му го предава на возарот. 

ка превозна исправа на који во зелена боја е втис-
нат штембил за увозни царински стоки, односно за 
превозни царински стоки на Образецот XXI. 

Член 56 
Ако стоките и се упатуваат на дауга царинар-

ница со воздухоплов, се поднесува посебен стоковен 
манифест на Образецот XXII — Посебен стоковен 
манифест за царински сток:и. 

Ако на друга царинарница и се упатува багаж 
пристигнат со воздухоплов одвоено од сопствени-
кот, на царинарницата и се поднесува посебен сто-
ковен манифест на Образецот XXIII — Посебен ма-
нифест за патнички багаж пристигнат одвоено од 
сопственикот. 

Член 57 
Ако стоките што и се пријавени на царинарни-

цата, според дополнителна диспозиција или од дру-
ги причини, се враќаат во земјата од која се дос-
тавени или се упатуваат во некоја друга земја, ка 
превозните исправи мора да се назначи дека се во 
прашање странски стоки и да се наведе земјата од 
која стоките пристигнале во Југославија. 

, . X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
Обрасците I до XXIV и Кодексот на шифрите, 

се отпечатени кон овој правилник и се негов сос-
тавен дел, 

Обрасците I, 1/1, IV, IV/1, V, V/l, VII, VII/1, IX, 
IX/1, X, Х/1, XII, XIII, XIV, XXIV и XXIV/1 ѕе 
приспособени за електронска обработка на пода-
тоците. 

Организацијата на здружен труд што не е на-
ведена во Кодексот на шифрите, а која е регистри-
рана за вршење на надворешнотрговско работење, 
поднесува барање до Сојузната управа за царини — 
— Електронски сметковен центар заради добивање 
на соодветна шифра. Врз основа на поднесеното ба-
рање, Сојузната управа за царини издава потврда 
за одобрената шифра. Потврдата за одобрената 
шифра се поднесува до надлежната народна банка 
при поднесувањето на пријавата за склучената ра-
бота. 

Ако податокот што се внесува во некој од об-
расците од став 2 на овој член има помалку цифри 
од бројот на местата во соодветното т и ф а реко поле, 
од левата страна на шифарското поле ќе останат 
слободни онолку места за колку податокот има по-
малку цифри од бројот на местата во шифарското 
поле. 

Ако податокот што се внесува ЕО некој од обрас-
ците од став 2 на овој член има повеќе цифри од 
бројот на местата во соодветното шифарско поле, 
таквиот податок мора да се подели и да се пријави 
под два редни броја на наименувањето. 

IX. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО КОЈА СТОКИТЕ И' 
СЕ УПАТУВААТ НА ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА 

Член 54 
Ако со царинскиот закон или со прописи доне-

сени врз основа на тој закон не е определено пои-
наку, стоките и се упатуваат на друга царинарница 
со царинска проследница на Образецот XX — Ца-
ринска 'проследиш^. 

1 Член 55 
Ако стоките 6 се упатуваат на друга царинар-

ница со железнички превозни средства, железничк-
а т а станица и поднесува на царинарницата, кон 
прихвата за увоз и провоз на стоките, железни^ 

Член 59 1 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за начинот 
на пополнување и поднесување на исправите во 
царинската постапка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/25 и 27/76). 

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 
1976 година. 

Бр. 01-01 Д-12916/1 
27 јули 1976 година • • . ^ 

Белград % 
Заменик-директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Димитар Алекеиевски, е. р. 
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КОДЕКС НА ШИФРИТЕ 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИН-

СКАТА ПОСТАПКА 

I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ЕДИНИЦИ 

Реден 
број 
\ 

Назив на царинарницата, односно 
на нејзината организациона 

единица * 
Шифра 

1 2 3 

СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Сарајево 

испостава Аеродром 1) Царинска 
Сарајево 

2) Царинска испостава Брчко 
3) Царинска испостава Добој 
4) Царинска испостава Мостар 
5) Царинска испостава Пошта Са-

рајево 
6) Царинска испостава Тузла 
7) Царинска испостава Зеница 
8) Царинска испостава Желез-

ничка станица Сарајево 

Босански Нови 

1) Царинска испостава Бања Лука 
2) Царинска испостава Босански 

Нови 
3) Царински реферат Босанска 

Градишка 

СР ЦРНА ГОРА 

Титоград 

1) Царинска 
2) Царинска 
3) Царинска 
4) Царинска 
5) Царинска 

Титоград 
6) Царинска 

тоград 
7) Царинска 

Поље 

Бар 

испостава Титоград 
испостава Божај 
испостава Никшић 
испостава Цетиње 
испостава Аеродром 

испостава Пошта Ти-

испостава Бијело 

1) Царинска испостава Аеродром 
Тиват 

2) Царинска испостава Бар 
3) Цариника испостава Херцег 

Нови 

СР ХРВАТСКА 

Загреб 

1) Царинска испостава Аеродром 
„Плесо" Загреб 

2) Царинска испостава Карловац 
3) Царинска испостава Пошта 2 

, Загреб 

91 

91014 
91022 
91030 
91049 

91057 
91065 
91073 

91081 

92 

92010 

92029 

92045 

35 

35025 
35041 
35076. 
35084 

35092 

35106 

35114 

36 

4) Царинска испостава Сисак 
5) Царинска испостава Западни 

колодвор Загреб 
6) Царинска испостава Јавна скла-

дишта Загреб — Житњак 
7) Царински реферат Загребачки 

велесајам 
8) Царински реферат Главни ко-

лодвор Загреб 
9) Одсек консигнација Загреб 

. 3 

41041 

41068 

41076 

41084 

41092 
41106 

Копривница 
0 

42 

1) Царинска 
ница 

испостава Коприв-
42013 

2) Царинска испостава Коториба 42021 
3) Царинска испостава Горичан 42043 
4) Царинска 

Поље 
испостава Терезино 

42056 
5) Царинска испостава Вараждин 42064 
6) Царинска испостава Ђекенеш 42072 
7) Царински 

раждин 
реферат Пошта Ва-

42080 

Осијек 43 

1) Царинска испостава Бели Ма-
настир 43028 

2) Царинска испостава Желез-
ничка станица Осијек 43036 

3) Царинска- испостава Славонски 
Брод 43044 

4) Царинска испостава Пошта Оси-
јек 43052 

5) Царинска испостава Винковци 43060 
6) Царинска испостава Вуковар 43079 
7) Царинска испостава Доњи Ми-

хољац 43087 
8) Царински реферат Кнежево 43095 
9) Царинска испостава Лука Драва 

Осијек 43109 

Пула 44 

1) Царинска испостава Аеродром 
Пула 44016 

2) Царинска испостава Лука Пула 44024 
3) Царински реферат Ровињ 44032 
4) Царински реферат Пореч 44040 

Ријека 45 

1) Царинска испостава Аеродром 
45012 36013 Омишаљ 45012 

36021 2) Царинска испостава Бакар 45020 
3) Царинска испостава Пошта 2 

45039 36048 Ријека 45039 
"" . 4) Царинска испостава Лука Ри-

45047 јека 45047 
5) Царинска испостава Железнич-

45055 
41 ки колодвор Ријека 45055 
41 6) Царински реферат Мали Ло-

шињ 45063 
41017 7) Царински реферат Раша 45071 
41025 8) Царински реферат Сен, 45093 

9) Одсек консигнација Ријека 45101 
41033 10) Одсек за послове саобраћаја 45123 
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1 2 3 

10 Сплит 51 

1) Царинска испостава Аеродром 
Сплит 51012 

2) Царинска испостава Лука Сплит 51020 
3) Царинска испостава Пошта 

Сплит 51039 

11 Дубровник 52 

1) Царинска испостава Аеродром 
„Ћилипи" 52019 

2) Царинска испостава Пошта Ду-
бровник 52035 

3) Царинска испостава Лука Груж 52043 

4) Царинска испостава Корчула 52051 

12 Шибеник 53 

1) Царинска испостава Шибеник 53015 

13 Задар 54 
1) Царинска испостава Аеродром 

Задар 54011 
2) Царинска испостава Лука Га-

женица 54038 
3) Царинска испостава Путничка 

Лука Задар 54046 
4) Царински реферат Лука Маќе-

ница 54054 

14 Плоче 55 

1) Царинска испостава Плоче 55018 

СР МАКЕДОНИЈА 

15 Скопје 81 

1) Царинска испостава. Аеродром 
„Петровац" Скопје 81019 

2) Царинска испостава Деве Ваир 81027 
3) Царинска испостава Куманово 81,035 
4) Царинска испостава Маџари 81043 
5) Царинска испостава Пошта 

Скопје 81051 
6) Царинска испостава Титов Ве-

лес , 81078 
7) Царинска испостава Штип 81086 

16 Битола 82 

1) Царинска испостава битола 82015 
2) Царинска испостава Аеродром 

Охрид 82023 
3) Царинска испостава Меѓетлија 82031 
4) Царинска испостава Прилеп 82058 
5) Царинска испостава Кафасан 82066 
6) Царински реферат Пошта Би-

тола 82074 
7) Царински реферат Кременица 82082 

17 Гевгелија 83 

1) Царинска испостава Желез-
ничка станица Гевгелија 83011 

2) Царинска испостава Струмица 83038 
3) Царинска испостава Делчево 83016 

1 2 * 

4) Царинска испостава Богоро-
дица 83054 

5) Царинска испостава Ново Село <83062 

СР СЛОВЕНИЈА 

13 Љубљана ' I I зд 

1) Царинска испостава Јавна скла-
дишта Љубљана 61018 

2) Царинска испостава Крањ 61026 
3) Царинска испостава Аеродром 

Брник 61034 
4) Царинска испостава Пошта 

Љубљана 61042 
5) Царинска испостава Ново Место- 61050 
6) Царински реферат Главна же-

лезничка станица Љубллна 61069 , 
7) Одсек к о н о т а ц и ј а Љубљана 61077 

19 Цеље 62 

1) Царинска испостава Белење 62014 
2) Царинска испостава Цеље 62022 

20 Дравоград 63 

1) Царинска испостава Холмец 63010 
2) Царинска испостава Преваље 63029 
3) Царинска испостава Вич 63037 
4) Царински реферат Радље 63045 
5) Царински реферат Дравоград 63053 

21 Горња Радгона 64 

1) Царинска испостава Мурска 
Собота 640W 

2) Царинска испостава Горња Рад-
гона 64025 

3) Царинска испостава Кузма 64033 
4) Царинска испостава Долга Вас 64041 

22 Јееенице 65 

1) Царинска испостава Језерско 65013 
2) Царинска испостава Љубељ 65021 
3) Царинска испостава Подкорен 65048 
4) Царинска испостава Ратече 65056 
5) Царинска испостава Железни-

чка станица Јесенице 65064 

23 Копер 66 

1) Царинска испостава Лазарет 66028 
2) Царинска испостава Лука Ко-

пер • - 66036 
3) Царинска испостава Слободна 

царинска зона Копер 66044 
4) Царинска испостава Шкофје 66052 
5) Царински реферат Пиран 66060 
6) Царински реферат Умаг 66?'<9 

24 Марибор 67 

1) Царинска испостава Пошта Ма-
рибор 67016 

2) Царинска испостава Шееттиљ 67024 
3) Царинска испостава Железни-

чка станица Марибор 67032 
4) Царинска испостава Аеродром 

Марибор 67040 
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1 2 3 1 2 3 

25 Нова Горица 68 4) Царинска испостава Стразими-
ровци 15040 

1) Царинска испостава Предил 68012 5) Царинска испостава Вршка Чу-
2) Царинска испостава Робин 68020 

5) 
ка 15059 

3) Царинска испостава Рожна До-
лина 

4) Царинска испостава Железни-
68039 6) Царинска испостава — Елек-3) Царинска испостава Рожна До-

лина 
4) Царинска испостава Железни-

68039 

7) 
тронска индустрија Ниш 15067 

чка станица Нова Горица 68047 7) Царинска испостава Желез-
15075 5) Царинска испостава Небло 68055 ничка станица Ниш 15075 5) Царинска испостава Небло 

8) Царински реферат Пошта Ниш 15083 
26 Сежана 69 9) Царински реферат Мајданпек 15091 

1) Царинска ^постава Фернетићи 69019 
2) Царинска испостава Козина 69027 
3) Царинска испостава Железни-

чка станица Сежана 69035 

СР СРБИЈА 

27 Београд ' ! ' 11 

1) Царинска испостава Аеродром 
Сурчин 11010 

2) Царинска испостава Лука Ду-
нав Београд 11029 

3) Царинска испостава Панчево 11037 
4) Царинска испостава Пошта 2 

Београд- 11045 
5) Царинска испостава Смедерево 11053 
6) Царинска испостава Светоза-

рево 11061 
7) Царинска испостава Шабац 11083 
8) Царинска испостава Желез-

ничка станица Макиш 11096 
9) Царинска испостава Желез-

ничка станица Београд 11118 
10) Царински реферат Сајам Бео-

град 111-26 

11) Одсек консигнација Београд 11134 

28 Кладово 12 

1) Царинска испостава Кладово 12017 
2) Царинска испостава Караташ 12025 
3) Царинска испостава Мокра ње 12033 
4) Царинска испостава Прахово 12041 
5) Царинска 4 испостава Велико 

Градиште 12068 
29 Димитровград 13 

1) Царинска испостава Градина 13013 
2) Царинска испостава Желез-

^ нинка станица Димитровград 13021 

30 Краљево 14 

1) Царинска испостава Крагујевац 14028 2) Царинска испостава Крушевац 14036 
3) Царинска испостава Титово 

Ужице 14044 
, 4) Царинска испостава Железнич-

ка станица Краљево 14052 
5) Царинска испостава Чачак 14060 

31 Ниш 13 

1) Царинска испостава Бор 15016 
2) Царинска испостава Лесковац 15024 

1 8) Царинска испостава Рибарца 15032 

САП ВОЈВОДИНА 

32 Нови Сад 

1) Царинска испостава Лука и 
Јавна складишта Нови Сад 

2) Царинска испостава Бачка Па-
ланка 

3) Царинска испостава Сремска 
Митровица 

4) Царинска испостава Врбас 
5) Царинска испостава Пошта Но-

ви Сад 
6) Царинска испостава Железнич-

ка станица Нови Сад 

7) Одсек консигнација Нови Сад 

33 Бездан 

1) Царинска испостава Апатин 
2) Царинска испостава Бачки Брег 
3) Царинска испостава Бездан 

34 Вршац 

1) Царинска испостава Калуђе-
рово 

2) Царинска испостава Батин 
3) Царинска испостава Железнич-

ка станица Вршац 

35 Зрењанин 

1) Царинска испостава Кикинда 
2) Царинска испостава Зрењанин 
3) Царинска испостава Српска Цр-

ња 

36 Суботица 

1) Царинска испостава Хоргош 
2) Царинска испостава Јавна скла-

дишта Суботица 
3) Царинска испостава Железнич-

ка станица Суботица 

САП КОСОВО ! 

37 Приштина 

1) Царинска испостава Приштина 
~ 2) Царинска испостава Косовска 

Митровица 
3) Царинска испостава Призрен 
4) Царински реферат Ћафа Пру-

шит 
5) Царински реферат Врбница 

21 

21016 

21024 

21032 
21040 

21059 

21067 
21075 

22 
i 

22012 
22020 
22039 

23 

23019 
23027 

23035 

24 

24015 
24023 

24031 

25 

25011 

25038 

25046 

31 

31011 

31038 
31046 

31054 
31062 
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IL НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ШТО СЕ ЗА-
НИМАВААТ СО РАБОТИ ВО ВРСКА СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Реден НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ЗАЕДНИЦАТА Место ? Шифра ©poj 

1 2 3 4 

CP БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

I АИПК „БОСАНСКА КРАЈИНА", ООУР ПРИЈЕДОР, РЈ САРАЈЕВО Сарајево 10014 
2 АИПК „БОСАНСКА КРАЈИНА", ООУР КЛАОЈШЦА И ХЛАДЊАЧА Босанска Градишка 10022 
3 „АЛХОС", ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ Сарајево 10030 
4 „А СФ АЛТЕР", СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 10049 
5 АИПК „БОСАНСКА КРАЈИНА", БАЊА ЛУКА, ООУР „POLJOEX-

FORT" Сарајево I ; 10057 
в , ,,БИТУМЕНКА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИТУМЕНСКИХ 

ПРОИЗВОДА Сарајево 10154 
7 „БОРИС КИДРИЧ", КОКСНОХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ Лукавац I 10162 
8 „БОСНА-АУТО", УВОЗНО-ИЗВОЗНО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево i ) 10170 
9 „БОСНА-ФОЛКЛОР«, ПРЕУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАРОДНИХ 

РУКОТВОРИНА Сарајево 1 10189 
IO „БОСНА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 10197 
li „БОСНАФИЛМ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УВОЗ И ИЗВОЗ 

ФИЛМОВА Сарајево I I 10200 
12 „БОСИ А ЛИЈЕК", ТВОРНИЦА ЛИЈЕКОВА И ХЕМИЈСКИХ ПРО-

ИЗВОДА Сарајево ! 10219 
13 , Б ОСН A МОНТ A Ж A ", МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНО ПРЕ-

ДУЗЕЋЕ Приједор i 10227 
14 „БРАТСТВО", MАШИНСКО-МЕТ АЛУРШКИ КОМБИНАТ Нови Травник 10235 
15 „ЧАЈАВЕЦ", ЕЛЕКТРОНИКА-ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА Бања Лука 10448 
16 „ЕНЕРГОИНВЕСТ", СОУР „ЕНЕРГОПЕТРОЛ" Сарајево ! 10952 

17 „ЕНЕРГОИНВЕСТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ Сарајево i 10960 
18 ФАБРИКА ДУВАНА Сарајево 11088 
19 „ФЕРИНГ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

ГРАЂЕЊЕ Грачаница 11096 
20 „Ф ЕРО Е Л ЕКТРО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО, УВОЗ 

И ИЗВОЗ Сарајево ! 11118 
21 „ФОТООГ1ТИК", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 11126 
2* ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Сарајево ! 11231 
23 „ХЕМА", НА. ФТНО-ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА Сарајево ! 11347 
24 „ХЕРЦЕГОВИНА", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ, „ХЕПОК-КО-

МЕРЦ" Мостар 1 11355 
25 „ХИДРОГРАДЊА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 11363 
26 „ХИТ ХЕРЦЕГОВИНА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ VL СПОЉНУ 

ТРГОВИНУ Мостар 11371 
27 „ИНЦЕЛ", ИНДУСТРИЈА ДРВЕТА, ЦЕЛУЛОЗЕ, ПАПИРА И ВЛА-

КАНА Бања Лука 11487 
28 „ИНТРАП", ЗА H АТСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Хаџићи 1 11495 
29 „ИНТЕРШПЕД". ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ 

ШПЕДИЦИЈУ Сарајево 11509 
30 „ЈАВОР". ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ Сарајево 11614 
31 „ЛЕЛ1ЛИНГРАД" ТВОРНИЦА СТРОЈЕВА И ЉЕВАОНИЦА ЧЕЛИКА Бања Лука 11622 
32 ЈУ ТОКОМ ЕРИ". ИНОСТРАНА ЗАСТУПСТВА У СФРЈ Сарајево 11630 
33 ..КЉУЧ" ТВОРНИЦА ЧАРАПА Сарајево 11746 
34 „КОМБИТЕКС", ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ Бихаћ 11754 
35 „КОРИНА". ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА Високо 11762 
36 КОЖАРСКИ КОМБИНАТ Високо 11770 
37 „КРЕКА-БАНОВИЋИ", ТИТОВИ РУДНИЦИ Тузла 11789 
38 „КРИВАЈА44, ПРЕДУЗЕЋЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ Завидовићи 11797 
39 „ЛИК", ЗАВОД ЛИКОВНИХ И ПРИМЈЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Сарајево 11908 
40 „ЛИВИНГ", ИНЖЕЊЕРИНГ ЛИВАРСТВА Сарајево 11916 
41 „МЕДИКОМЕРЦ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ. УВОЗ И ТРГОВИНУ Сарајево 12122 
42 „МЕДИТЕРАН", УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕХРАНУ Мостар 12130 
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43 „МЕТАЛИМПЕКС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТР-
ГОВИНУ Тузла 1 I 12149 

44 „МЕТАЛНО", ИНДУСТРИЈО«) ПРЕДУЗЕЋЕ Зеница 12157 
45 „MODEX", ФАБРИКА МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ Добој 1 12165 
46 „НА ТРОН", ТВОРНИЦА СУЛФАТНЕ ЦЕЛУЛОЗЕ И ЅАТРОН-ПА-

ПИРА Маглај Ш70 
47 „НИКОЛА ТЕСЛА", МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ | 1 1 Тузла 12289 
48 »ДОВИ ЖИВОТ", ИНДУСТРИЈО^© ПРЕДУЗЕЋЕ Зеница ! 12297 
49 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО И ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ОСЛО-

БОЂЕЊЕ" Сарајево I2S00 
50 „ПАРК", КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 12602 
51 , ПЕТРОЛИНВЕСТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕК-

ТОВАЊЕ Сарајево 12610 
52 „ПОЉООПРЕМА", EXPORT-IMPORT Сарајево 12629 
53 „ПУТ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ i I | 1 Г 1 Сарајево 12637 
54 „РАДНИК". ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Добој 12742 
55 „РЕМОНТ- МОНТАЖА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ 

ПОСТРОЈЕЊА Тузла 12750 
56 „РУДАР", СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИСТРАЖУВАЧКО ГРАЂЕВИНСКО 

12769 ПРЕДУЗЕЋЕ Тузла 12769 
57 РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКИ КОМБИНАТ Зеница 12777 
58 „РУДАРСТВО И ХЕМИЈА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ EXPQRT-IM-

12785 PORT Тузла 12785 
59 „САНА", ТВОРНИЦА ТРИКОТАЖЕ И КОНФЕКЦИЈЕ Босански Нови 12890 
60 „ЅАТЕХ", ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА Сарајево 12904 
т СИВ, EXPORT-IMPORT, ТВОРНИЦА ЋИЛИМОВА 1 i Сарајево ' < 12912 
62 „СОКО", ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Мостар - 12920 
63 „СВЈЕТЛОСТ", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 12939 
64 „СОДА-СО", СОНО-ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ, ТУЗЛА ООУР „EX-

12947 PORT- IMPORT4 Сарајево 12947 
65 „ШИПАД", D1УМСКО-ИНДУСТРИЈСКА ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 13048 
бб „ШПЕДИЦИЈА", АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ Бугојно 13056 
67 „ШУМАГ1РОДУКТ", СПЕЦИЈ АЛИЗОВАНО СПОЉНОТРГОВАЧКО 

Сарајево 13064 ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево 13064 
68 ТАС. ТВОРНИЦА АУТОМОБИЛА САРАЈЕВО Сарајево 13188 
69 „ТЕХНИКА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Тузла 13196 
70 „ТРИКО", ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И КОНФЕКЦИЈЕ Босанска Градишка 13218 
71 „УНИМА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЈВНУ ТРГОВИНУ Сарајево 13323 
72 „УНИОНИМПЕКС", СПОЉНОТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево ! 13331 
73 „УНИОНИНВЕСТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТО- 13358 ВАЊЕ Сарајево * 13358 
74 УНИС, УДРУЖЕНА МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА Сарајево 13366 
75 УПИ, УЈЕДИЊЕНА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОМЕТ И ИНДУСТРИЈА Сарајево 13374 
76 „ВАТРОСТАЛНА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКИХ 

13498 ПЕЋИ Зеница 13498 
77 „ВЕЛЕТРГОВИНА", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО Сарајево 13501 
78 „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Сарајево I 13528 
79 „ВРБАС", КОМБИНАТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ Бања Лука 1 13538 
80 .,VITEX", ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА Високо 13544 
81 „ЗРАК", ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ И ОПТИКЕ Сарајево 13641 

СР ЦРНА ГОРА _ 

82 „БОРИС КИДРИЧ"', ЖЕЉЕЗАРА Никшић 26117 

83 „ЦРНА ГОРА", IMPORT-EXPORT Титоград 20222 
84 „DRVOIMPEX", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ДРВЕТА Титоград 26532 

85 ДУВАНСКИ КОМБИНАТ Титоград 20540 
86 „EXPORTBTLJE", EXPORT-IMPORT Херцег Нови 20850 

87 „ИНДУСТРИАИМПОРТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊУ 
И ТУРИЗАМ Титоград ; 21261 

88 „ИНДУСТРИЈАКОМЕРЦ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Титоград 21288 
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89 „ИНТЕРИНВЕСТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ Бијело Поље 21296 
90 „ИНТЕРТОУР", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Херцег Нови I 21318 
91 „ЈАДРАН", ИНДУСТРИЈА МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ Пераст ! 21423 
92 „ЈУГООЦЕАНИЈА", ООУР „ТЕХНО КОМЕРЦ'* Котор 21431 
93 ЈУГОСЛОВЕНСКА ОЦЕАНСКА ПЛОВИДБА Котор 21458 
94 ЈУГОСЛОВЕНСКА ОЦЕАНСКА ПЛОВИДБА, ООУР „ОЦЕАНИЈА-

-ТЕХНОКОМЕРЦ" Котор 21466 
95 „ЈУГОПЕТРОЛ", ООУР „ЈУ ГОПЕТРО Л - ПРОМЕТ", УВОЗ НАФТЕ И 

НАФТИНИХ ДЕРИВАТА Котор 21474 
96 ЛУКА „БАР*' Бар 21679 
97 „МАШИНОПРОМЕТ ЦРНА ГОРА" Титоград 21881 

~ 98 „МОНТЕНЕГРОТУРИСТ", ООУР „АВАЛА-ИНЖЕЊЕРИНГ" Будва 23903 
99 МОНТЕНЕГРОТУ РИСТ", ЗДРУЖЕНО ХОТЕЛ СКО-ТУ РИСТИЧКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ Будва 21911 
100 „ОБОД", ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА Цетиње 22225 
101 „ПОБЈЕДА", КОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Титоград 22330 
102 ПРЕК ООКЕA ИСКА ПЛОВИДБА Бар 22349 
103 „РАДОЈЕ ДАКИЋ", ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА Титоград> 22454 
104 „РУМ ИЈ АТР АНС". ШПЕДИЦИЈА, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ Бар 22462 
105 „13, ЈУЛ", АГРОКОМБИНАТ Титоград 22772 
106 „ЗЕТ АТР АНС", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРА-

ЋАЈ И РЕМОНТ Титоград 23086 

СР ХРВАТСКА 
\ s 

107 АБМ, АРХИТЕКТОНСКИ БИРО „МЕДВЕШЋАК" Загреб 30015 
108 „АДРПА ФИЛМ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА Загреб 30023 
109 „АДРИА-УНИОН". ПОСЛОВНО. УДРУЖЕЊЕ Ријека 30031 
ПО „АДРИА", КОМБИНАТ ЗА УЛОВ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБОМ Задар 30058 
l i l „АДРИА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО Умаг 30066 
112 A ДРМ A ИНЖЕЊЕРИНГ, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 30074 
113 АЕРОДРОМ „ЗАГРЕБ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ Загреб х 30082 
114 „АТЕМ", БИРО ЗА ИЗРАДУ ИНВЕСТИЦИОНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУ-

МЕНТАЦИЈЕ Загреб 30090 
115 „ A GH A RI АСООР", EXPORT-IMPORT Загреб 30104 
116 „А ГР A РИЈА**, ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Задар 30112 
117 ,,AGROIMPEX*\ ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ; Загреб 30120 
118 „АГРОКОМБИНАТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОДА Загреб 30139 
119 .A ГРОМ АКЕ ДОНИ J A", EXPORT-IMPORT СКОПЈЕ Загреб 30147 
120 „АГРОПОСАВЉЕ", ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 30155 
121 „АГРОСЕРВИС", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 30163 
122 „АГРОСЛАВОНИЈА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Осијек 30171 
123 „АГРОУНИОН*, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 30138 
124 „АКУМУЛАТОР", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ АКУМУЛАТОРСКЕ ИН-

ДУСТРИЈЕ Загреб 30201 
125 „А IVI НСП РО МЕТ". ПОДУЗЕЋЕ ЗА МАЛОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ Бује 30228 
126 „АНИТА", УГОСТИТЕЉСКО ПОДУЗЕЋЕ Врсар 30236 
127 „АРТО", УСТАНОВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИРЕДБИ И МАНИ-

ФЕСТАЦИЈА Загреб 30244 
128 „АСТРА", ТВОРНИЦА ОБУЋЕ Загреб 30252 
129 „АТИКА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ, СЕЖАНА „ATIKA-COMMERCE" За греб 30260 
130 „АТЛАНСКА ПЛОВИДБА" Дубровник 30279 
131 „АТЛАС", ПУТНИЧКА АГЕНЦИЈА Дубровник 30287 
132 „АУТО-ХРВАТСКА", ТРГОВИНА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА Загреб 30295 
133 „А УТО - M ОТО- СТРО J**, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ 

ФИРМИ Загреб 30309 
134 „ АУТОЦЕНТАР", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ И УНУТРАШЊУ ТРГО-

ВИНУ Загреб 30317 
135 ,.AУТОДУБРАВA", ЕХРОКТ-IMPORT Загреб 30325 
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136 „АУТОТЕХНИКА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПОПРАВАК И РЕМОНТ МОТОР-
НИХ ВОЗИЛА Загреб • | ј 30333 

137 „АУТОМОБИЛНА", ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА Загреб | 30341 
138 »•.АУТОТРАНС", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРИЈЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ Ријека 1 30368 

139 „АУТОТУРИСТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГО-
ВИНУ Опатија 30376 

140 „АУТОДУБРАВА", ООУР, „1МРЕХ" Загреб 30384 
141 „ASTRA-MASINOIMPEX", ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУ-

ТАРЊУ ТРГОВИНУ Загреб 30392 
142 „АУТОМЕХАНИКА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПОПРАВАК И РЕМОНТ МО-

ТОРНИХ ВОЗИЛА Загреб 30406 
143 „АУТОМОТО?*4, ООУР ТРГОВИНА И СЕРВИС Ријека 30414 
144 „AGIMEX", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ И 

ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО Загреб 30422 
145 „ASTRA-MASlNOIMPEX", ООУР ЗАСТУПСТВО ИНОЗЕМНИХ 

ФИРМИ Загреб 30430 
146 „ASTRA-MASJNOIMPEX", ООУР М Е Ђ У Н А Р О Д А И УНУТАРЊА 

ТРГОВИНА Загреб 30449 
147 „ASTRA-1VJA3INOIMPEX", ООУР ИЗВОЗ-УВОЗ Загреб 30457 
148 „BANEX', ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА Загреб 30503 
149 „БАНИЈА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА Загреб 30511 
150 „БЕЛАМ", ИНЖЕЊЕРИНГ ЗА БРОДСКУ ЕЛЕКТРОНСКУ И АУТО- / 

М А ЦИЈУ Ријека 30538 
151 „BELCOP", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА СТОЧАРСТВО Бјеловар 30546 
152 „БЕЉЕ", ПОЉОПРИВРЌДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Дарда 30554 
153 „БИЛО-КАЛНИК", КОМБИНАТ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА Копривница 30562 
154 БИРО ЗА ТУРИСТИЧКУ ПРОПАГАНДУ Загреб 30570 
155 „БОЈОПЛАСТ", ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ Пула 30589 
156 „БОРАЦ", ТРАВНИК, ПРЕДСТАВНИШТВО Загреб 30597 
157 „БОРИНЦИ", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Винковци 30600 
158 „БОРИС КИДРИЧ", ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ Задар 30619 
159 „БОРИС КИДРИЧ", ТВОРНИЦА ЛАКИХ МЕТАЛА Шибеник 30627 
160 „БОРИС КИДРИЧ", ТВОРНИЦА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ СТАКЛА Пула 30635 
161 „БОРОВО", ЈУГОСЛАВЕНСКИ КОМБИНАТ ГУМЕ И ОБУЋЕ Борово 30643 
162 „БРАЋА КАВУРИЋ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ И МОН-

ТАЖУ Загреб 30651 
163 „БРАЋА ОРЕШ КИ", СТРОЈНО БРАВАРСКО-ЉЕВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ Ракит је код Самобора 30678 
164 „БРАТСТВО", ТВОРНИЦА СТРОЈЕВА Загреб 30686 
165 „БРОДОКОМЕРЦ", .ПРЕДСТАВНИШТВО УМАГ Умаг 30694 
166 „БРОДОКОМЕРЦ", ТРГОВАЧКО И ХОТЕЛСКО ПОДУЗЕЋЕ Ријека 30708 
167 „БРОДОМАТЕРИЈАЛ", EXPORT-IMPORT Ријека 30716 
168 „БРОДОМЕРКУР", ИЗВОЗ-УВОЗ Сплит 30724 
169 „БРОДОСПАС", ПОДУЗЕЋЕ ЗА СПАСАВАЊЕ И ТЕГЉЕЊЕ БРО-

30732 ДОВА Сплит 30732 
170 „БУДУЋНОСТ", ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОБРАДУ КАМЕНА И 

30740 ИЗРАДУ ТЕРА Загреб х 30740 
171 „ВИЈЕ-EXPORT", ТВОРНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

30759 УРЕЂАЈА Вуја 30759 
172 „BUJE-EXPORT", ООУР „ДИГИТРОН" Буја 30767 
173 „BUJE-EXPORT", ООУР „ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЛСТВО" Вује 30775 
174 „БАДЕЛ-ВИКОПРОДУКТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРО-

30783 МЕТ, ИЗВОЗ И УВОЗ ПИЋА * Загреб 30783 
175 ЦЕНТАР ЗА ЗАНАТСТВО Загреб 30864 
176 „CENTRALCOMMERCE", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 30872 
177 „CENVROCOOP", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ, БЕОГРАД, ПОСЛОВНА 

30880 ЈЕДИНИЦА Загреб 30880 
178 „ЦЕНТРОСТОЧАР", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЕ СТО-

30899 ЧАРСТВА Загреб 30899 
179 „ЦЕТА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЕКОНОМИКУ, ТРГОВИНУ И- АУТОМАТИ-

ЗАЦИЈУ Загреб 30902 
180 „ЦЕТИНКА", ТВОРНИЦА ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА Триљ 30910 
181 „CHEMCOLOR", ИНОСТРАНА ЗАСТУПСТВА ^ Загреб 30929 
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182 „СНЕМО", ЉУБЉАНА, ООУР ПРЕДСТАВНИШТВО ЗА ВАЊСКУ 
ТРГОВИНУ- Загреб 30937 

183 „CHROMOS—KATRAN—KUTRILIN", КЕМИЈСКИ КОМБИНАТ Загреб 30945 
184 „ЦИБАЛИА", ТВОРНИЦА КОЖА Винковци 30953 
185 „CROATIA- FILM", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА Загреб 30961 
186 „CROATIACOOP", EXPORT-IMPORT ООУР ПРОИЗВОДЊА Загреб 30988 
187 „CROATIACOOP", EXPORT-IMPORT Загреб 30996 
188 ,>CROATIATRANS", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРИЈЕВОЗ И МЕЂУНАРОДНУ 

ШПЕДИЦИЈУ Загреб 31011 
189 „CROATIA", ТВОРНИЦА БАТЕРИЈА, СВЈЕТИЉКА, ПРИГУСНИЦА 

И РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА 
„CROATIA", ТВОРНИЦА БАТЕРИЈА, СВЈЕТИЉКА, ПРИГУСНИЦА 
И РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА Загреб 31038 

190 „ЧЕЛИК", БРА БАРСКО ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 31127 
191 „ЧЕЛИК", ТВОРНИЦА УРЕЂАЈА И УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА Крижевци 31135 
192 „ДАЛМА", EXPORT-IMPORT Сплит 31348 
193 „ДАЛМАЦИЈА", ТВОРНИЦА КАРБИДА И ФЕРОЛЕГУРА Дуги Рат 31356 
194 „ДАЛМАЦИЈАВИЉЕ", КЕМИЈСКА И ФАРМАЦЕУТСКА ИНДУС-

ТРИЈА Дубровник 31364 
195 „ДАЛМАЦИЈАЦЕМЕНТ", ПОДУЗЕЋЕ ДАЛМАТИНСКИХ ТВОРНИ-

ЦА ЦЕМЕНТА Сплит 31372 
196 „ДАЛМАЦИЛАВИНО", ДАЛМАТИНСКЕ ВИНАРИЈЕ, ИЗВОЗ-УВОЗ Сплит 31380 
197 „ДАЛМАТИНКА", ПРЕДИОНА И ТВОРНИЦА КОНЦА Сињ 31399 
198 „ Д А Л М А Т И Н К А ПЛОВИДБА" Вела Лука 31402 
199 „ДЕЛТА", ИНОСТРАНА ЗАСТУПСТВА, КОНСИГНАЦИЈА И СЕР-

ВИСИ Ријека 31410 
200 „ДЕРМА" EXPORT-IMPORT, ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО Загреб 31429 
201 ДОМАЋА ТВОРНИЦА РУБЉА Загреб 31445 
202 „ДОМУС", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ Загреб 31453 
203 ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ Новоеелец 31461 
204 ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР ТРГОВИНА Загреб 31488 
205 „ДРВО". ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ШУ-

МАРСТВА Ријека 31496 
206 „ДРВОЗАТЕКС", ТВОРНИЦА ТЕКСТИЛНИХ УТЕНЗИЛИЈА Вараждин 31518 
207 „ДУБАЦ", ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ Дубровник 31526 
208 „ДУБРОВНИК", ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПОДУЗЕЋЕ Дубровник 31534 
209 „ДУБРАВИЦЕ" ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СВИ-

ЊА СТОЧНЕ ХРАНЕ И ОПРЕМЕ Дубравица 31542 
210 „ЂУРО ЂАКОВИЋ" ИНДУСТРИЈА ШИНСКИХ ВОЗИЛА И ПОС-

ТРОЈЕЊА Славонски Брод 31658 
211 „ЕДИТ". НОВИНСКО-ИЗ ДАБ АЧКО ПОДУЗЕЋЕ Ријека 31860 
212 „ЕКА". ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 31879 
213 ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКИ ЗАВОД Осијек 31887 
214 „ЕЛЕКТРО-КОНТАКТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРО-

МАТЕРИЈАЛ А Загреб 31895 
215 „ЕЛЕКТРОДА", ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРОДА И СТРОЈЕВА Загреб 31909 
216 „ЕЛЕКТРООПСКРБА", ООУР „ELEKTROOPSKRBA-TRADE" * Загреб 31917 
217 „ЕЛЕКТРООПСК РИА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОПСКРБУ ЕЛЕКТРОПРИ-

ВРЕДЕ Загреб 31925 
218 „ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ Загреб 31933 
219 „ЕЛЕКТРОТЕХНА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТР-

ГОВИНУ Загреб 31941 
220 „ЕЛЕКТРОТЕРМА", ЕЛ Б И Р О Т Е Х Н И Ч К О ПОДУЗЕЋЕ Загреб 31968 
221 „ЕЛКА". ТВОРНИЦА Е Л Е К Т Р И Ч Н А КАБЕЛ А Загреб 31976 
222 ,.ЕЛОС", ПОДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖУ И ПРОИЗВОДЊУ РАЗВОДНИХ 

УРЕЂАЈА Осијек 31984 
223 „ЕПОХА", ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 31992 
224 „ESPLANADE-INTERCONTINENTAL", ХОТЕЛ Загреб 32018 
225 „EUROPA-COMMERCE", ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО АУТОМОБИЛИМА Загреб 32026 
226 „EXPORTDRVO", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ДРВА И ДРВНИХ ПРО-

ИЗВОДА Загреб 32034 
227 „EXPORTDRVO", ЗАГРЕБ, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Вировитица * 32042 
228 „EXPORTDRVO", ЗАГРЕБ, ООУР ЛУЧКО СКЛАДИШНИ ТРАНС-

ПОРТ И ШПЕДИЦИЈА Ријека 32050 
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229 „ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА", ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ЗАНАТСКО ПОДУ-
ЗЕЋЕ Ријека 32069 

230 „ФЕНИКС", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОТПАЦИМА И ОСТАЛОМ 
РОБОМ Загреб 32158 

231 „ФЕРИМПОРТ", ИЗВОЗ-УВОЗ И ТРГОВИНА МЕТАЛНОМ РОБОМ Загреб 32166 
232 „ФЕРИМПОРТ", ООУР „FERIMPORT-TRADE" Загреб 32174 
233 „ФЕРИМПОРТ", ЗАГРЕБ, ПОСЛОВНИЦА „ЖЕЉЕЗАРА ОСИЈЕК Осијек 32182 
234 „ФИКОМА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ Загреб 32190 
235 „ФЛОРИЈАН БОБИЋ", ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБР1НАТ Вараждин 32204 
238 „ФЛОРИЈАН БОБИЋ", ПОДУЗЕЋЕ, „МУНДУС", ИНДУСТРИЈА ПО-

КУЋСТВА Вараждин 32212 
237 „ФОТО", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КИНО- И ФОТО-МАТЕРИЈАЛА Загреб 32220 
238 „ФОТОКЕМИКА", ТВОРНИЦА ФИЛМОВА И ФОТО-ПАПИРА Загреб 32239 
239 „ФОЗА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ФОТООПРЕМОМ Загреб 32247 
240 ГАЛЕРИЈА ГРАДА ЗАГРЕБА Загреб 32352 
241 ТАП, ГРАЂЕВНО АРХИТЕКТОНСКО-ПРОЈЕКТНО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 32350 
242 „ГАРИЋ", ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ, „ЧАЗМА", ПРЕДСТАВНИШ-

32379 ТВО ЗАГРЕБ Загреб 32379 
243 „ГАВРИЛОВИЋ", МЕСНА ИНДУСТРИЈА Петриња 32387 
244 „ГКНЕРАЛИНВЕСТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ И УНУТРАЊУ ТР-

32395 ГОВИНУ Загреб 32395 
245 „ГЕНЕРАЛТУРИСТ", ТУРИСТИЧКО И САОБРАЋАЈНО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 32409 
246 „ГЕОФИЗИКА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРИМИ ЈЕЊЕНУ ГЕОФИЗИКУ Загреб 32417 
247 „ГЕОТЕХНИКА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОЛОШКА И РУДАРСКА ИСТРА-

32425 ЖИВАЊА Загреб 32425 
248 „ GHETALDUS", ОПТИЧКА ИНДУСТРИЈА Загреб 32433 
249 ГИК „ЗАГОРЈЕ", ООУР „TRADIMPEX" Загоеб 324414 

250 „ГЛИНКА", ПЕЋАРСКО-КЕРАМИЧКА ЗАДРУГА Загреб 32468 
251 ,ГРАЂАИНВЕСТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ 

32476 ОБЈЕКАТА Загреб 32476 
252 „ГРАФИЧКИ ЗАВОД ХРВАТСКЕ**, ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО 

32484 ПОДУЗЕЋЕ Загреб 32484 
253 „ГРАФИКА", УВОЗ-ИЗВОЗ, ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО Загреб 32492 
254 „GRAFO-IMPEX", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ГРАФИЧКИХ ПОДУ- 32506 ЗЕЋА Загреб 32506 
255 „ГРАФОМЕРКАНТИЛЕ", ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ, EXPORT-IMPORT Загреб 32514 
256 „ГРАМАТ", ВЕЛЕТРГОВИНА УВОЗ-ИЗВОЗ Загреб 32522 
257 „ГРАМИП", EXPORT-IMPORT, ПРОИЗВОДЊА, ИНОЗЕМНА ЗА- 32530 СТУПСТВА Дубрава 32530 
258 „ГРАМОНТ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 32549 
259 „ГРАП", ПОДУЗЕЋЕ ЗА НИСКО- И ВИСОКОГРАДЊУ Загреб 32557 
260 „ГРАПИД", ГРАЂЕВИНСКО, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ Врбовец 32565 
261 „ГРЕБЕН", БРО Д ОГР А ДИЛ ИШТЕ Вела Лука 32573 
262 „ГРИЈАЊЕ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРИЈАЊА Загреб - 32581 
263 „ХЕРМО", EXPORT-IMPORT, ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ Загреб 32697 

264 „ХИДРОПРОЈЕКТ", ООУР ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТА-
Загреб 32700 ЦИЈЕ Загреб 32700 

265 „ХИДРОТЕХНА". ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 32719 

266 „ХРАНА", ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ Сплит? 32735 

267 „ХОСИИТАЛДЕНТ-ЛАБОРАТОРИЈА", УНУТРАШЊА И ВАЊСКА 
Загреб 32743 ТРГОВИНА Загреб 32743 

268 ИМУНОЛОШКИ ЗАВОД — - т ^ г ^ т г - : Загреб 32840 

269 ИНА, ИНДУСТРИЈА НАФТЕ Загреб * 32859 

270 „ИНДОКОМЕРП", ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА Загреб 32867 

271 „ИНДУСТРИЈАИНВЕСТ", ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА Загреб 32875 

272 „ИНДУСТРОГРАДЊА", ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР „КОМЕРЦИ-
Загреб 32883 ЈАЛА" Загреб 32883 

273 „ИНДУСТРОМОНТАЖА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ, РЕМОНТ И 
Загреб 32891 МОНТАЖУ Загреб 32891 

274 „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ", ПОДУЗЕЋЕ З А ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРО-
Загреб 32905 ЈЕКТИРАЊЕ Загреб 32905 



Страна 1012 — Број 37 „ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 август 1976 

1 2 3 4 

275 „ИН ДУ СТРОТЕХН А", ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И 
МАЛО Загреб 32913 

276 „ИНГРА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ Загреб 32921 
277 ИНСТИТУТ ЗА НАФТУ Загреб 32948 
278 ИНСТИТУТ ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БИЉА Загреб 32956 
279 ИНСТИТУТ ЗА ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ, ИПТ Загреб 32964 
280 „INTERCOMMERCE", ПОДУЗЕЋЕ ЗА EXPORT-IMPORT Умаг 32980 
281 „ИНТЕРД АЛ JV1 А", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ 

ФИРМИ Сплит 32999 
282 „ИНТЕРПЛЕТ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПЛЕТАРСТВО Загреб 33006 
283 „ИНТЕРПУБЛИК", ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКУ ПРОПАГАНДУ И ОР-

ГАНИЗАЦИЈУ Загреб 33014 
284 „ИНВЕСТКОМЕРЦ-ИНКО", ТРГОВИНА МЈЕШОВИТОМ РОБОМ НА 

МАЛО Загреб 33022 
285 ИНЖЕЊЕРСКИ БИРО, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА Загреб 33030 
286 ИНЖЕЊЕРСКИ ПРОЈЕКТНИ БИРО Загреб 33049 
287 „ИНЖИЊЕРИНГ", ЗА ХОТЕЛСКЕ, ТРГОВАЧКЕ И ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ Загреб 33057 
288 
289 

„НПК-ОСИЈЕК", EXPORT-IMPORT 
„ПРЕТ", ИНДУСТРИЈА ЗА РАДИО, ЕЛЕКТРИКУ И ТЕЛЕКОМУНИ-

Осијек 33065 

КАЦИИ ЈУ Сплит 33073 
290 „ИСТРА- АУТО*4 Умаг 33081 
291 „ИСТРА", ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ Пула 83103 
292 „ИСТРА", ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, EXPORT-IMPORT Пула 33111 
293 „ISTRATOURS", ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА Умаг 33138 
294 „ИСТРАТУРИСТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ Умаг 33146 
295 „ISTRAVJNOEXPORT", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ ГРОЖЂА Ријека 33154 
296 „ИВО МАРИНКОВИЋ", МОБР1ЛИЈА, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПО-

ДУЗЕЋЕ Осијек 33162 
297 ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД ЈУГОСЛАВЕНСКЕ АКАДЕМИЈЕ ЗНАНОСТИ 

И УМЈЕТНОСТИ Загреб 33170 
298 ИЗДАВАЧКО БИРОТЕХНИЧКО И ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР 

„ИНФОРМАТОР" Загреб 33189 
299 „ИЗОМОНТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ Ријека 33197 
ЗОО „ISTRACOMMERCE", ОПЋЕ ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ Пазин 33200 
301 ,JNTEREXPORT", БЕОГРАД, ООУР „INTEREXPORT" ЗАГРЕБ Загреб 33219 
302 „1ТЕХ". ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ Илок 33227 
303 „ИСТРА", ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, EXPORT-IMPORT1 0ОУР МА-

ЛОГРАНИЧИН ПРОМЕТ- Умаг 33235 
304 „ИНДУСТРОМОНТАЖА". ООУР ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТР-

ГОВИНУ Загреб 33251 
305 „ Ј А Д Р А Н - Ф И Л М " , ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА, ИЗ-

ВОЗ-УВОЗ Загреб 33308 
306 „ЈАДРАН", ТВОРНИЦА МЕТАЛНОГ НАМЕШТАЈА Загреб 33316 
307 „ Ј А ДР АНБРО Д ", ЗДРУЖЕНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВРОДОГРАДЊУ И 

БРОДОРЕМОНТ 
„ Ј А ДР АНБРО Д ", ЗДРУЖЕНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВРОДОГРАДЊУ И 
БРОДОРЕМОНТ Загреб • 33324 

308 ,,Ј АДР АНКА МЕН", ИНДУСТРИЈА ЈАДРАНСКОГ КАМЕНА И МРА-
МОРА Сплит 33332 

309 „ЈА ДРАНКОМЕРЦ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 33340 
310 „ЈА ДРАНМОНТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖУ И ИЗОЛАЦИЈУ Ријека 33359 
ЗИ ЈАДРАНСКА ЛИНИЈСКА ПЛОВИДБА Ријека 33367 
312 ЈАДРАНСКА СЛОБОДНА ПЛОВИДБА Сплит 33375 
313 „ЈАДРО", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Сплит 33383 
814 „ЈЕДИНСТВО", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ • 

ОПРЕМЕ о ~ Загреб ' 33391 
^15 „ЈОСИП КРАШ", ТВОРНИЦА ЧОКОЛАДЕ, БОМБОНА И KElKCA Загреб 33405 
316 „ЈОЗО ЛОЗОВИНА-МОСОР", БРОДОГРАДИЛИШТЕ Трогир 33413 
817 „ЈУЦЕМА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 33421 
318 „ ЈУ ТОКЕР АМИКА", КОМБИНАТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЕРАМИКЕ И 

ПОРЦУЛАНА Загреб 33448 
319 „ЈУГОМИНЕРАЛ", EXPORT-IMPORT Загреб 33456 
320 ЈУВЕНТ, „ЈУГрМОНТАЖА-ВЕНТИЛАТОР", МОНТАЖА ПОСТРО-

ЈЕЊА Загреб 33464 
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321 „ЈУГОМОНТАЖА", ЗАДРУГА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРА-
ДА ПОДУЗЕЋА * 

322 „ЈУ ГО ПЛАСТИКА", КОМБИНАТ ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ 
. МАСА 

323 „ЈУГОРИБА", ЕХРОНТ-IMPORT 
324 „JYROCAHHTAPHJA",~EXPORT-IMPORT 
325 „ЈУГОЛИНИЈА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРИЈЕВОЗ РОБЕ 

И ПУТНИКА 
326 ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЦРВЕНИ КРИЖ, РОБНА СЛУЖБА 
327 „ЈУГОТОН", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА 
328 „ЈУГОТРАНСПОРТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ 
329 „ЈУГОТУРБКНА", ПОСЛОВНИЦА БУ ЈЕ 
330 „ЈУГОТУРЋИНА", ЗДРУЖЕНО ПОДУЗЕЋЕ 
331 „ЈУГОВИНИЛ", ТВОРНИЦА ПЛАСТИЧНИХ МАСА И КЕМИЈСКИ^ 
V ПРОИЗВОДА 
332 „JUGOTURB1NA-COMMERCE", EXPORT-IMPORT 
333 ЈУ ГОС Л АВЕНСК A ТАНКЕРСКА ПЛОВИДБА, ООУР ЈУГОТАНКЕР 
334 ЈУГО СЛАВЕНСКА ТАНКЕРСКА ПЛОВИДБА, ООУР ТУРИСТХОТЕЛ 
335 ЈУГОСЛАВЕНСКА ТАНКЕРСКА ПЛОВИДБА, (ЈОУР БРОДОГРАДИ-

ЛИШТЕ 
336 ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАФТОВОД, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ НАФ-

ТЕ У ОСНИВАЊУ 
337 ,,JADRANIMPEX", ПОДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТРГО-

ВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ 
338 J A ДРО АГЕНТ МЕЂУНАРОДНА ПОМОРСКА И САОБРАЋАЈНА 

АГЕНЦИЈА 
339 „КАМЕН", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ КАМЕНИХ ПРОИЗВОДА 
340 „КАМЕНСКО", ТВОРНИЦА ОДЈЕЋЕ И РУБЉА 
341 „КАТА ПЕЈНОВИЋА, УДБИНА, ПРЕТСТАВНИШТВО 
342 „КЕМИКА", ТВОРНИЦА КЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДА 
343 КПЗ, КЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА 
344 КОМБИНАТ „БРАНКО КАРАНОВИЋ", ТВОРНИЦА ОПРУГА 

„ФЕНОР" 
345 „КОНСТРУКТОР", ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ 
346 „КОНТИНЕНТАЛТРАНС", ОТПРЕМИЧКО ПОДУЗЕЋЕ 

-347 „КООПЕРАТИВА", ГАРЕШНИЦА, ПРЕДСТАВНИШТВО 
348 „КООПЕРАТИВА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗ-

ВОДЊУ 
349 „КООПЕРАТИВА", ВИРОВИТИЦА, ПРЕДСТАВНИШТВО 
350 „KOOPEXPORT", EXPORT-HV[PORT 
351 „КОРНАТ EXPORT-IMPORT", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ 
352 „КОТЕКР4\ EXPORT-IMPORT 
353 КРА ПИНСКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 
354 „КРМИВА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ 
355 „KUPOTR A DE" ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ 
356 „KERA-COMMERCE", СОУР ВАЊСКА ТРГОВИНА 
357 „КАРБОН", REM И JCK A ИНДУСТРИЈА 
358 „КОТЕКС", СПЛИТ. ООУР „АДРИААУТОМАТ" 
359 „КЕМИКАЛИЈА-КЕМБОЈА", INTERPROM-EXPORT-IMPORT, ООУР 

„ОМНИКЕМ" 
360 „КЕМИКАЛША-КЕМБОЈА", INTERPROM-EXFORT-IMPORT, ООУР 

ГУМА-НЕМЕТАЛИ 
361 „КЕМИКАЛИЈА-КЕМБОЈА", INTERPROM-EXPORT-IMPORT, ООУР 

„АГРОИНДУСТРОКЕМ" 
362 „ЛАБИНПРОГРЕС", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ 
363 „ЛОРИС", EXPORT-IMPORT, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ 
364 ЛОП1ИЊСКА ПЛОВИДБА, МАЛИ ЛОШИЊ, ПРЕДСТАВНИШТВО 
365 „ЛОВАЦ", EXPORT-IMPORT 
366 „ЛУКА", ПОДУЗЕЋЕ 
367 „ЛУКА" ПОДУЗЕЋЕ 
368 „МАКАРСКЕ, ДЕСТИ Л ЕРИ J A И ТВОРНИЦА ЛИКЕРА 

Загреб I ! 33472 

Сплит 33480 
Загреб I 33499 
Загреб 33502 

Ријека 1 33510 
Ријека 33529 
Загреб 1 33537 
Загреб ' 33545 
Бује 33553 
Карловац 33561 

Каштел Шућурац 33588 
Карловац ' 33596 
Задар 33618 
Задар 33626 

Задар 33634 

Ријека 33642 

Загреб 33650 

Ријека 33669 
Пазин 33693 
Загреб 33707 
Сплит 33715 
Загреб 33723 
Загреб 33766 

Нова Рана 33774 
Сплит 33782 
Загреб 33790 
Загреб 33804 

Гарешница 33812 
Загреб 33820 
Загреб 33839 
Загреб 33847 
Сплит 3385* 
Крапина 33863 
Загреб 33871 
Карловац 33898 
Загреб 33901 
Загреб 33928 
Загреб 33944 

Загреб 33952 

Загреб 33960 

Загреб 33979 
Лаби« 34002 
Загреб 34029 
Ријека. 34037 
Загреб 34045 
Ријека 34053 
МетковиК 34061 
Задар 34274 
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369 „МАКСИМИРУ ПРИВРЕДНО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 34282 
370 „МАRSONIA-COMMERCE", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊА ИНОЗЕМ- -

НИХ ФИРМИ Славонски Брод 34304 
371 „МАбШО-ШРЕХ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ ТРГОВИНУ Загреб 34312 
372 „МАТИЦА", УНУТРАШЊА И ВАЊСКА ТРГОВИНА % Загреб | 34320 
373 МЕЂИМУРСКА ТРИКОТАЖА Чаковец Ј 34339 
374 „МЕДИТЕРАН", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВНЕ ИНДУСТРИЈЕ Ријека I 34347 
375 МЕ ДИТЕР А НСК А ПЛОВИДБА ' Корчула ! 34355 
376 „МЕЂИМУРЈЕ", ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ Чаков ед 34363 
377 „МЕЂИМУРЈЕПЛЕТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ Чаковец 34371 
378 „МЕХАНИЗАЦИЈА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОПСКРБУ СТРОЈЕВИМА И 

ДИЈЕЛОВИМА Задар 34398 
379 „МЕРКАНТМЛЕ", ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА Загреб 34401 
380 „МЕРКАИТИЛИАПРОМЕТ", ВЕЛЕТРГОВИНА, ТРАНЗИТ И ПОСРЕ-

ДОВАЊЕ Загреб 1 ! 34428 
381 „МЕТАЛАЦ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ МЕТАЛНИХ 

КОНСТРУКЦИЈА Загреб i 1 1 34436 
382 „METALIA COMMERCE", ВЕЛЕТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, EXPORT-

-IMPORT Загреб 34444 
383 МЕТАЛОГРАФИЧКИ КОМБИНАТ „ Ријека 34452 
384 „МИНЧЕТА", ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, EXPORT-IMPORT Дубровник 34460 
385 „МЛАДОСТ", ИЗДАВАЧКО-КЊИЖАРСКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 34479 
386 „MOBILIA-COMMERCE", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ Загреб а ' 34487 
387 „МОНТЕР", МОНТАЖНО ПОДУЗЕЋЕ Загреб ' ! : 34495 
388 „MOSLAVINACOOP" EXPORT-IMPORT Загреб 34509 
389 „МОЗАИК ФИЛМ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА Загреб 34517 
390 „МУЗИЧКА НАКЛАДА", EXPORT-IMPORT Загреб 34525 
391 „МАРИЈАН ЕАДЕЛ", ЗАГРЕБ, ООУР „ВИНАРИЈА" Шибеник 34533 
392 „МЕРКУР", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ ТРГОВИНУ, Загреб 34541 
393 НАКЛАДНИ ЗАВОД МАТИЦЕ ХРВАТСКЕ Загреб 34630 
394 „НАПРЕДАК", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИ-

НАРСТВУ Загреб 34649 
395 „НАПРИЈЕД", ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ Загреб 34657 
396 „НАПРИЈЕД", ИЗДАВАЧКО-КЊИЖАРСКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб : 34665 
397 „НАРОДНЕ НОВИНЕ", ЕКОНОМСКИ И НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКИ 

ЗАВОД Загреб 1 34673 
398 „НЕРЕТВА", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Опузен 34681 
399 „НИКОЛА МАШАНОВР1Ћ", ТВОРНИЦА УГЉЕНОГРАФИТНИХ 

ПРОИЗВОДА Дубровник 34703 
400 „НИКОЛА ТЕСЛА", ТВОРНИЦА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УРЕ-

ЂАЈА Загреб 34711 
401 НИП „ПАНОРАМА" Загреб 34738 
402 „НОВОГРАДЊА", ГРАЂЕВНб ПОДУЗЕЋЕ Загреб 34746 
403 „НАРОДНЕ НОВИНЕ", ООУР ТЕБ, ПРОЈЕКТНИ БИРО Загреб 34754 
404 ОКИ, ОРГАНСКО-КЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА Загреб 34959 
405 ОПЋЕ ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 34967 
406 „ОПРЕМА", ТВОРНИЦА ИНДУСТРИЈСКЕ ОПРЕМЕ Лудберг - 34975 
407 „ОПТИКА", ПРОИЗВОДЊА ОКВИРА И ЗАШТИТНИХ НАОЧАЛА Загреб 1 34983 
408 „ОРАНИЦА", СЈЕМЕНСКО ПОДУЗЕЋЕ ОСИЈЕК Загреб 34991 
409 „ОРЕШКОВИЋ МАРКО", ИНДУСТРИЈА И КОВНИЦА, „ИКОМ" Загреб 1 1 35009 
410 „ОРИОЛИК", ОРИОВАЦ, ПРЕДСТАВНИШТВО Загреб 35017 
411 ОСИЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТВОРНИЦА СТРОЈЕВА Осијек . 35025 
412 „ОСИЈЕК", EXPORT-IMPORT Осијек 1 35033 
413 „ОСНОВА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ Кутина 35041 
414 „ОТОЧАНКА", ТВОРНИЦА ЈУТНЕ АМБАЛАЖЕ, КОНОПА И МЕ-

ТАЛНЕ УЖАРИ ЈЕ Задар 35068 
415 ОТП, ОПЋЕ ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ Умаг 35076 
416 „ОЗЕХА", ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКУ ПРОПАГАНДУ И ПУБЛИЦИТЕТ Загреб ! I 35084 
417 „ПАН-АДРИЈА', АЕРОТРАНСПОРТНО ПОДУЗЕЋЕ Загреб ! 35203 
418 „ПАНОНИЈА", ТВОРНИЦА КОЖЕ Вараждин 1 35211 
419 „ПАПИР", УВОЗ-ИЗВОЗ Загреб 35238 
420 „ПАРКОВ!': и НАСАДИ" Ријека 35246 
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421 ПИК „ВРБОВЕЦ",. ПРЕДСТАРНИШТВО БУЈЕ Бу је 35254 
422 „ПЛАН", АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТНИ ЗАћОД Загреб 35262 
423 „ПЛАСТИКА-ПАРКЕТ", ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАВРШНЕ 

РАДОВЕ Загреб 35270 
424 „ПЛАВА ЛАГУНА", ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПОДУЗЕЋЕ " Пореч 35289 
425 „ПЛИВА", ТВОРНИЦА ФАРМАЦЕУТСКИХ И КЕМШСКИХ ПРО-

ИЗВОДА Загреб 35297 
426 „ПОДРАВКА", КОПРИВНИЦА, ПРЕДСТАВНИШТВО ЗАГРЕБ Загреб 35300 
427 „ПОЛЕТ", ТВОРНИЦА НАМЈЕШТАЈА . Дуга Реса 35319 
428 „ПОЉООПСКРБА", ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО, EX-

PORT-IMPORT Загреб 35327 
429 ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА Сесвете 35335 
430 ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Умаг 35343 
431 „ПОМГРАД", ПОМОРСКО-ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ Сплит 35351 
432 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРЕРАЂИВАЧА ПАПИРНИХ ОТПАДАКА Загреб 35378 
433 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ Загреб 35386 
434 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ШУМСКО-ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА Загреб 35394 
435 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКИХ СТАНИЦА Загреб 35408 
436 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

35416 ХРВАТСКЕ Загреб 35416 
437 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ВАЊСКУ ТРГОВИНУ. ООУР „ГИО" Пула 35424 
438 ПРЕХР А МБ ЕНО - ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Крижевци 35432 
439 „ПРИВРЕДНА АВИЈАЦИЈА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА АВИО-УСЛУГЕ Осијек 35440 
440 „PRVOMAJSKA TRADE", ТВОРНИЦА АЛАТНИХ СТРОЈЕВА, EX-

35459 PORT-IMPORT Загреб 35459 
441 „ПРВОМАЈСКА", ТВОРНИЦА АЛАТНИХ СТРОЈЕВА Загреб 35467 
442 „ПРВОМАЈСКА", ТВОРНИЦА АЛАТНИХ СТРОЈЕВА, ООУР „TRA-

35475 Г)ЕХ" Загреб 35475 
443 „ПУБЛИЦИТЕТ", ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ Сплит 35483 
444 „РАД". ГРАЂЕВИНСКО-КОМУНАЛНО ПОДУЗЕЋЕ Кутина 35599 
445 „РАДЕ КОНЧАР". ООУР EXPORT-IMPORT Загреб 35602 
446 „РАДЕ КОНЧАР", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОЈЕКТИ-

35610 РАЊЕ Загреб 35610 
447 „РАДИО-ЕЛЕКТРО-ЦЕНТАР", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, IMPORT-

35629 -EXPORT Загреб 35629 
448 РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Загреб 35637 
449 „РАДНИК", ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ К р и т и ц и 35645 
450 „РАША", ИСТАРСКИ УГЉЕНОКОПИ Загреб 35653 
451 „РАЗВИТАК", ВЕЛЕТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, IMPORT-EXPORT Метковић 35661 
452 „РИБА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА УЛОВ И ПРЕРАДУ РИБЕ, EXPORT-IMPORT Ријека 35688 
453 РИБОМАТЕРИЈАЛ, EXPORT-IMPORT Загреб 35696 
454 „РИО", РИЈЕЧКА ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ Ријека 35718 
455 „РИС", ИНДУСТРИЈА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА Загреб 35726 
456 „РИЗ", ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, АУТОМАТИЗА-

35734 ПИЈА Загреб 35734 
457 „РОБОПРОМЕТ". ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Загреб 35742 
458 „РУДАР", EXPORT-IMPORT Загреб 35750 
459 „РУДАР", EXPORT-IMPORT, ООУР „RUDIMEX" Загреб 35769 
460 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ НАФТНИ ИНСТИТУТ Загреб 35777 
461 „РУЂЕР БОШКОВИЋ", ИНСТИТУТ Загреб 35785 

462 ,<РУКОТВОРИНЕ", ПРОИЗВОДИ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И УМЈЕТ-
35793 * НИЧКОГ ОБРТА Загреб 35793 * 

463 „САДРА", ИНДУСТРИЈСКО ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ Син. 35904 
464 САВЕЗ ЛОВАЦА Бу је 35912 

465 „СИНТАЛ", ТВОРНИЦА СИНТЕР МЕТАЛА И АЛАТА Загреб 35920 
466 „СЛАВОНИЈА", ИНДУСТРИЈА МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ Осијек 35939 
467 „СЛАВОНСКИ ПАРТИЗАН", ИНДУСТРИЈА ОПРЕМЕ ЗА ТЕХНИЧ-

35947 КЕ ПЛИНОВЕ Славонски Брод 35947 
468 ..СЛОБОДА", ТВОРНИЦА ЧАРАПА Самобор 35955 
469 СЛОБОДНА ПЛОВИДБА Шибеник 35963 
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470 „СЛОГА", ОД ЈЕБ НО ПОДУЗЕЋЕ, СЛАВОНСКА ПОЖЕГА, ПРЕД-
СТАВИ!'ЕШТВО Осијек ! 1 35971 

471 „СЛОГА' ТРГОВИрСКр ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Загреб 35993 
472 „СЛОВЕНИЈА ПРОМЕТ", EXPORT-IMPORT, ЉУБЉАНА, ФИЛИ-

ЈАЛА Загреб i 36005 
473 „СЛОВЕНИЈААВТО", ЉУБЉАНА, ПРЕДСТАВНИШТВО РИЈЕКА Ријека 36013 
474 „СЉЕМЕ", МАЛОГРАНИЧИН ПРОМЕТ Умаг 36021 
475 „СЉЕМЕ", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Сесвете 36048 
476 „СЉЕМЕ", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Загреб 36056 
477 „СЉЕМЕ", ТВОРНИЦА ПРЕРАДЕ МЕСА Загреб 36064 
478 „СПЛИТ", БРОДОГРАДИЛИШТЕ Сплит 36072 
479 „СПЛИТ", ОБАЛНА ПЛОВИДБА , Сплит 36080 
480 „СРЋ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ИНДУСТРИЈСКОМ И ТЕХНИЧКОМ 

РОБОМ Дубровник ^ 36099 
481 „СТАКЛО", СТАКЛАРСКО И СТАКЛОБРУСАЧКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 36102 
482 „СТРАЖА", ТВОРНИЦА СТАКЛА * Загреб | ј ! 36110 
483 „СТВАРНОСТ", НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА КУЋА Загреб ј | 36129 
484 „СВИЛАНА", ТВОРНИЦА СВИЛЕ Осијек ! 36137 
485 „СТАНДАРД", МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА Осијек 1 ' 36145 
486 „ТЕХНА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕХНИЧКОМ РОБОМ . Загреб 36358 
487 „ТЕХНИЧАР", ПОДУЗЕЋЕ ЗА СЕРВИС, ПРОМЕТ И ЗАСТУЦАЊЕ Загреб 36366 
488 „ТЕХНИЧКА КЊИГА", ИЗДАВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 36374 
489 ТЕЗШИЧКО-ЕКОНОМСКИ БИРО ИНДУСТРИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ 

БРАШНА ^ . Загреб 36382 
490 „ТЕХНИКА", ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ - " Загреб 36390 
491 ТЕХНО ГРАДЊА, ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 36404 
492 „ТЕХНОГРАДЊАИНВЕСТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРОМЕТ Загреб 36412 
493 „ТЕХНОМОНТ", МОНТАЖНО ПОДУЗЕЋЕ Пула 36420 
494 „ТЕКСТИЛ", EXPORT-IMPORT Загреб 36439 
495 ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ Загреб 36447 
496 „ТЕКСТИЛСТРОЈ", ТВОРНИЦА ТЕКСТИЛНИХ СТРОЈЕВА Загреб 36455 
497 „ТЕМПО", ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ v Загреб 36463 
498 ТЕИ, ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРОИЗВОДА Врапче 36471 
499 ТЕЖ, ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРИЧНИХ ЖАРУЉА Загреб 36498 
500 ТИТОВО ЕРО ДОГРАДИЛ ИШТЕ Краљевица 36501 
501 „ТЛОС", ТВОРНИЦА ЗА ИЗРАДУ УЧИЛА Загреб 36528 
502 „ТОПЛОТА". МОНТАЖНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ Загреб 36536 
503 „ТОПОЛА". ДРВОПРЕРАЂИВАЧКО ТАПЕТАРСКО-ЗАНАТСКО 

ПОДУЗЕЋЕ Вараждин 36544 
504 „ТОРПЕДО", ТВОРНИЦА МОТОРА, ТРАКТОРА И МОТОРНИХ ВО-

ЗИЛА Ријека 36552 
505 „ТОЗ", ТВОРНИЦА ОЛОВАКА, ШКОЛСКОГ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ * 

МАТЕРИЈАЛА Загреб 36560 
506 „ТРАНСЈУГ РИЈЕКА", МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА Ријека 36579 
507 „ТРАИСЈУГ*, МЕЂУНАРОДНО ОТПРЕМНИШТВО Сплит 36587 
508 „3. МАЈ" БРОДОГРАДИЛИШТЕ И ТВОРНИЦА ДИЗЕЛ-МОТОРА Ријека 36595 
509 „ТРГОЦЕНТАР", ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО ИМАЛО Загреб ^ 36609 
510 „ТРГОПРОГРЕС", EXPORT-IMPORT Умаг 36617 
511 „ТРСТИКА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЛОКАЛНИХ СИРОВИНА Вировитипа 36625 
512 „ТУРИСТКОМЕРЦ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ И ЕКОНОМСКУ 

ПРОПАГАНДУ " Загреб 36633 
513 ТВОРНИЦА ДУХАНА Загреб 36641 
514 ТВОРНИЦА ОЛОВНИХ И АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОИЗВОДА Загреб 36668 
515 ТВОРНИЦА ПАПИРА Ријека 36676 
516 ТВОРНИЦА ПАРНИХ КОТЛОВА Загреб 36684 
517 ТВОРНИЦА РАЧУНСКИХ СТРОЈЕВА Загреб 36692 
518 „ТЕХНОГРАД". МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНО ПОДУЗЕЋЕ Загреб 36706 
519 УДРУЖЕНИ РУДНИЦИ, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Загреб 36803 
520 УДРУЖЕЊЕ ЛОВАЦА Н о р « 36811 
521 „УЉАНИК", ЕРО ДО ГРАДИЛИШТЕ И ТВОРНИЦА ДИЗЕЛ-МОТОРА Пула 36838 
522 „UNICHEM-RADONJA", СИСАК, ПРЕДСТАВНИШТВО Загреб 36846 
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523 „УНИЈА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СИРОВИНАМА 
524 „УНИКОМЕРЦ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ И УНУТАРЊУ ТРГО-

ВИНУ 
525 .,УНИОН-ДРВО<\ ЗДРУЖЕНО ПОДУЗЕЋЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
52G „УПИН", ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИПА УДРУЖЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

НАМЕШТАЈА 
527 „УР АНИ A", ИНОЗЕМНА ЗАСТУПНИШТВА 
523 „УРЕДСКА ТЕХНИКА", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТИСКАТТИЦА И 

ПРИБОРА 
529 „УТЕНЗИЛИЈА", ПРВА ЈУГОСЛАВЕНСКА ТВОРНИЦА ГАЛОВИХ 

Лг НАЦА 
510 „ВАЈДА", ЕХРОНТ-IMPORT 
531 „ВАЈДА*, F,XPORT-IMPORT, ЗАГРЕБ, ПОГОН НОВИГРАД 
532 „ВАРТЕКС" ВА P А Ж ДИНСКИ ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ 

, VАНТ1МРЕХ". ИЗВОЗ-УВОЗ. ЗАСТУПСТВА ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ 
534 ..ВЕЛЕБИТ", ИНДУСТРИЈСКА ПРЕРАДА K A МЕЦА, ДРВА И МЕ-

ТАЛА 
535 „ВЕЛЕБИТ", ЗАСТУПСТВО ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ 
536 „ВИКТОР ЛЕИ АЦ", БРОДОГРАДИЛИТНТЕ 
537 „ВИНИЛПЛАСТИКА", ИНДУСТРИЈА ПЛАСТИЧНИХ МАСА 
533 „ВИНИЛПЛАСТИКА", ИНДУСТРИЈА ПЛАСТИЧНИХ МАСА. ООУР 

„CHEMOTRANS" 
539 ,РИНКОВЦИ'\ ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 
540 „ВИНОГОРЈЕ", НОВА ГРАДИШКА, ПРЕДСТАВНИШТВО 
541 ,,VINTEX'\ ВИНКОВАЧКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 
542 „ВИКО". ВАРАЖДИНСКA ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ 
543 „ВИТЛО-КОМЕРЦ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И ПОСРЕДОВАЊЕ 
544 „В ЈЕСИ ИК", НОВИНСКО-ШТАМПАРСКО И ИЗДАВАЧКО ПОДУ-

ЗЕЋЕ 
545 „ВЛАДО БАГАТ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ШИВАЋИХ СТРО-

ЈЕВА 
546 „ВОЋЕ", FXPORT-IMPORT 
547 „ВРБОВЕЦ", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 
548 „ВУЛКАН", ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ 
549 „VUGODIDAKTA", ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТИ?АЊЕ, ОПРЕМАЊЕ, 

УВОЗ-ИЗВОЗ 
550 „ЗАДРАИКА", EXPORT-IMPORT 
551 „ЗАДРУЖНА ШТАМПА", НОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ 
552 „ЗАГОРЈЕ", ГРАЂЕВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 
553 „ЗАГОРЈЕ", ВАРАЖДИН, ООУР ,,TRADEX". ПРЕДСТАВНИШТВО 
554 „ЗАГРЕБ АУТО", ПОДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТР-

ГОВИНУ 
555 „ЗАГРЕБ-ФИЛМ", ПОДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКЕ И ПРОПАГАНДНЕ 

УСЛУГЕ 
556 „ЗАГРЕБ", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 
557 „ЗАГРЕБАЧКА МЉЕКАРА" 
558 „ЗАГРЕБАЧКА МЉЕКАРА", ЦЕНТАР ЗА ПЛАСМАН 
559 „ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР", ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНО И ТРГОВАЧКО 

ПОДУЗЕЋЕ 
560 ЗАВОД ЗА ФОТОГРАМЕТРИЈУ 
561 „ЗДЕНКА", МЛЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА, ВЕЛИКИ ЗДЕНЦИ, ПРЕД-

СТАВНИШТВО 
562 ЗООЛОШКИ ВРТ 
563 „ЗОРА", ИНДУСТРИЈА ВУНЕНИХ ТКАНИНА 
564 „ЗВЕЧЕВО", ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА 
565 „ЗВИЈЕЗДА", ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ 
566 „ЗАГОРЈЕ", ВАРАЖДИН, ООУР „КОШРЕХ" 
567 ЗАВОД ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНИЧНИХ РАЧУНАЛА И ЕКОНОМ-

СКИ ИНЖЕЊЕРИНГ 
568 „ЗАГОРЈЕ", ВАРАЖДИН, ООУР „ТЕРМОУНИЈА" 
569 „Ж$-ЧЕ", ТВОРНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ОКОВА И ЧАВАЛА 
570 ЖЕЉЕЗАРА СИСАК, ПРЕДСТАВНИШТВО ^ 

Загреб 36854 

Загреб 36862 
Загреб 36870 

Загреб ' 36889 
Загреб 36897 

Загреб 36900 

Загреб 36919 
Загреб 37028 
Новиград 37036 
Вараждин 37044 
Вараждин 37052 

Ријека 37060 
Загреб ' ! 37079 
Ријека ! 37087 
Задар 37095 

Задар I 37109 
Винковци 37117 
Загреб 37125 
Винковци 37141 
Вараждин 37168 
Загреб 37176 

Загреб 37184 

Задар 37192 
Загреб 37206 
Загреб ' 37214 
Ријека 37222 

Загреб * 37311 
Задар i 37338 
Загреб 37346 
Вараждин 37354 
Загреб 37362 

Загреб 37370 

Загреб ! 37389 
Загреб 37397 
Загреб 37400 
Загреб 37419 

Винковци 37427 
Загреб 1 37435 

Загреб ! 37443 
Загреб 37451 
Загреб 37478 
Славонска Пожега 37486 
Загреб 37494 
Загреб 37508 

Загреб ' : " 1 37516 
Загреб f 37524 
Карловац i ! 37605 
Загреб / 376IS 
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571 ЖЕЉЕЗНИЧКО-ТРАНСПОРТНО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР СЕРВИС ЗА 
НАБАВКЕ Загреб 37621 

572 „ЖЕЛ.ПОХ", EXPORT-IMPORT Загреб 37648 
573 „ЖЕЉПОХ", ООУР „TRADE-INZENJERING" Загреб 37656 
574 „ЖЅ1ТЊАК". ВРТЛАРСКИ КОМБИНАТ Загреб 37664 

СР МАКЕДОНИЈА 

575 „АГРОХЕМИЗАЦИЈА", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ХЕМИЗАЦИЈА ВО ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВОТО Скопје 40010 

576 АГРОМАКЕДС>НИЈА", EXPORT-IMPORT Скопје 40029 
577 „АГРОПЛОД", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО СТОКИ Ресен 40037 
578 „АГРОСЕРВИС", УСЛУЖНО МАШИДСКО-РЕМОНТНО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ ' Скопје | 40045 
579 „АЛКАЛОИД", ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА Скопје 40053 
580 „АСТИБО", ПОГОН ТРГОВСКА МРЕЖА Штип 40061 
531 „АВТОМАКЕДОНИЈА", УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје 40038 
582 „АНСКА РЕКА", ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ Валандово 40096 
583 .,АНГРОЦЕНТА Р", ЗЕМЈОДЕЛСКО-ТРГОВСКИ КОМБИНАТ, EX-

PORT-IMPORT Скопје 40113 
584 „БИСТРА-ПРОДУКТ", EXPORT-IMPORT Скопје 40193 
585 „БРАЋА КОШУЛНЕВИ", МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА Титов Велес 40207 
586 „БОРИС КИДРИЧ", УВОЗ-ИЗВОЗ, ИНДУСТРИЈА ЗА КОЖИ Битола 40215 
587 „ЦЕНТРОХЕМИ Ј А", УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје ! 40312 
588 „ЦРН ДОР", ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Прилеп 40320 
589 „ЧИК", ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА, EXPORT-IMPORT Куманово 40428 
590 „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО", ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОВ И 

ПРЕРАБОТКА НА РИБИ . Нов Дојран 40649 
591 „11 ОКТОМВРИ", ФАБРИКА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ Куманово 40932 
592 „ФЕРШПЕД", МЕЃУНАРОДНА И ВНАТРЕШНА ШПЕДИЦИЈА Скопје 41041 
593 „ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ", ПРЕТСТАВНИШТВО Скопје 41149 
594' „ГР А ДИНАР-ЛОЗ А", EXPORT-IMPORT Скопје 41157 
595 „НЕМТЕХ". РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЛИЕСТЕРСКО 

ВЛАКНО Скопје 41289 
596 ИДНИНА, EXPORT-IMPORT, ИНДУСТРИЈА НА КОНФЕКЦИСКИ 

ПРОИЗВОДИ Битола 41378 
59? „ИНКО-УНИОН", ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕКОНОМСКИ ОД-

НОСИ Скопје i 41386 
598 „НИТЕКС", ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Скопје 31394 
599 „ИНТЕРЕКСНОРТ", БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА Скопје 41408 
600 „ИНТЕРИМГЈЕКС", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА 

СТРАНСКИ ФИРМИ Скопје 41416 
601 „ШЕХО-IMPF.X", РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДВОРЕШНО-

-ТРГОВСКИ ПРОМЕТ Скопје 41432 
602 „ИЗВОРСКИ", ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ Богданци 41440 
603 „ЈАВОР", ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ Битола 41521 
604 „ЈУГОХРОМ". ЕЛЕК ТРО МЕТАЛУРШКИ КОМБИНАТ Тетово 41548 
605 „ЈУГОПАМУК". ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ Струмица 41556 
606 „ЈУГОТУТУН". ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Скопје 41564 
607 „ЈУГОПРОМЕТ" РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НА ГО-

ЛЕМО И МАЛО Струмица 41572 
608 „ЈУГОПЛОД". ПРОИЗВОДНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ТРГОВСКО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО Стојаково 41580 
609 КЛАНИЦА И ЛАДИЛНИК Скопје 41688 
610 „КОНЗЕРВАЕКСПОРТ", ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА Скопје 41696 
611 „КОЖУВ", ТРГОВСКО-УГОСТИТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ Гевгелија 41718 
612 „КУЛТУРА", КНИГОИЗДАТЕЛСТВО ЗА УМЕТНИЧКА ЛИТЕРА-

ТУРА Скопје 41726 
613 „КУМАНОВО", ЗЕМЈОДЕЛСКИ-ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ, ИЗ-

ВОЗ-УВОЗ Куманово i 41734 
614 „МАКЕДОНИЈА-ДРВО", УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје 42048 
615 .,МАКЕДОНИЈА- ИНВЕСТ", ИНЖЕНЕРИНГ ОРГАНИЗАЦИЈА Скопје 42056 
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616 „МАКЕД ОНИ Ј А-ВИНО", ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО 
И ВИНАРСТВО Скопје 42064 

617 „МАКЕДОНИЈА", ЗДРУЖЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕХРАНБЕН КОМ-
БИНАТ Скопје 42072 

618 „МАКЕДОНИЈАКООП", УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје 42080 
619 „МАКЕДОНСКА КНИГА", КНИГОИЗДАТЕЛСТВО ЗА УМЕТНИЧКА 

ЛИТЕРАТУРА. Скопје 42099 
620 „МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБА, ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ Скопје 42102 
621 „МАКОШПЕД", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА Скопје 42110 
622 „МАКОТЕКС", УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје 42129 
623 „МЕРКУР-ИМПОРТ" ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО Скопје 42137 
624 „МОНОВЕРЗАЛ", ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ Прилеп 42145 
625 „МАКЕДОНИЈА", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ НА ТУТУН Скопје 42153 
626 „МЛАДИНА", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА 

42161 ТРГОВИЈА Скопје 42161 
627 „MAKEDONIJAKOOP", ИЗВОЗ-УВОЗ. ОЗТ „INDUSTIMPEX" Скопје 42188 
623 „НОВА ТРГОВИЈА", ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО Битола 42250 
629 „ОХИС", ОРГАНСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА Скопје 42463 
630 „8 СЕПТЕМВРИ". МЕШОВИТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ Дебар 42471 
6Ѕ1 „ОТЕКС", ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА, EXPORT :IMPORT Охрид 42498 
632 „ОВЧЕ ПОЛЕ", ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ Св. Николе 42501 
633 „ПЕЛАГОНИЈА КОМЕРЦ", ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИ КОМ- 42617 БИНАТ Битола 42617 
634 „ПЕЛАГОНИЈА", ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Скопје 42625 
635 „ПИРИН", ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО Делчево 42633 

636 „ПОВАРДАРИЕ", НЕГОТИНО НА ВАРДАР, ООЗТ „ПОВАРДАРИЕ- 42641 -КОМЕРЈГ Скопје 42641 

637 „ПЕЛАГОНИЈА ТУРИСТ", ПРИЛЕП, ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА МЕЃУ-
Скопје 42668 НАРОДНА ШПЕДИЦИЈА Скопје 42668 

638 РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДВОРЕШЕН И ТРГОВСКИ ПРО-
Скопје 42749 МЕТ Скопје 42749 

639 „РА ЗНОПРОМЕТ", ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И 42757 МАЛО Струмица 42757 

640 „РАЗНОЈТРОМЕТ", ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И 42765 640 
МАЛО Битола 42765 

641 РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА Скопје 42773 

642 „РЕПЛЕК", EXPORT-IMPORT Скопје 42781 

643 „РУБИН", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УМЕТНИЧКА ИЗРАБОТКА НА НА- 42803 643 
КИТИ Скопје 42803 

644 „СКОПЈЕ", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА Скопје 42889 

615 „СЛАВИЈА", УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје 42897 
42900 646 „СОЛУН" ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО Гевгелија 
42897 
42900 

647 „СТОКОКООП", ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ, НА СТОПАНСКИ ОРГА-
НИЗАЦИИ Скопје 42919 

42927 
43133 

648 „СТОКОИРОМЕТ", EXPORT-IMPORT Скопје 
42919 
42927 
43133 649 „ТЕХНОМЕТАЛ-МАКЕДОНИЈА", EXPORT-IMPORT Скопје 

42919 
42927 
43133 

650 „ТИГАР", ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО Крива Паланка 43141 

651 „ТИКВЕШИ АГРОКОМБИНАТ Кавадарци 43168 

652 „ТРАНСБАЛКАН", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИ- 43176 ЦИЈА Гевгелија 43176 

653 „ТРАНСКОП", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВНАТРЕШЕН И МЕЃУНАРО- 43184 ДЕН ТРАНСПОРТ Битола 43184 

654 „ТРАНСКОП", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА Скопје 43192 

655 „ТРЕСКА", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРВНА ИНДУСТРИЈА Скопје 43206 ч 
656 „ТРАЦШПЕД-МАКЕДОНИЈА", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОД- Струмица 43214 НА ШПЕДИЦИЈА Струмица 43214 

657 „ТРГОТЕКСТИЛ",. EXPORT-IMPORT ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 43222 ЗА ТЕКСТИЛ Скопје 43222 

658 „ВАРДАР", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВЕН СООБРАЌАЈ И ШПЕДИ- 43419 ЦИЈА Скопје 43419 

659 „ВАРДАР", ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје 43427 

660 „ВИНОЈУГ", ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ Гевгелија 43435 
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т „ВИОЛЕТА", ФАБРИКА ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ Скопје 43443 
662 „ЗЛЕТОВО", ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВСГ И ЦИНК Титов Велес 43559 
663 „ЗОРА", ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ Гевгелија 43567 
664 „ЖИТО МАКЕДОНИЈА", ПРЕХРАНБЕН КОМБИНАТ Скопје 43672 

СР СЛОВЕНИЈА 

665 „ADRIACOMMERCE", ИЗВОЗ-УВОЗ Копер 50016 
; 666 „АЕРО", КЕМИЧНА ИН ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА Цеље 500£4 

667 „АГРИА", EXPORT-IMPORT Мурска Собота 50032 
663 „АГРАРНА", КМЕТИЈСКО ИН ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Брежице 50040 
669 „АГРАРНА", КМЕТИЈСКО ПРЕДЕЛОВАЛНИ ЗАДРУЖНИ КОМ-

БИНАТ Копер 50059 
670 „АГРОМАКЕДОНИЈА", ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ Љубљана 1 50067 
671 „АГРОПРОГРЕС", 1ТОДЈЕТЈЕ ЗА ИНОЗЕМСКА ЗАСТОПСТВА Љубљана 50075 
672 „АГРОСТРОЈ", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИЗДЕЛАВО КМЕТИЈСКИХ СТРОЈЕВ Љубљана 50083 
673 „АГРОТЕХНИКА", EXPORT-IMPORT Љубљана 50091 
674 „АЛМИРА", АЛПСКА МОДНА ИНДУСТРИЈА Радовљица 50105 
675 „АЛ![ИНА", ТОВАРНА ОБУТВЕ Жири 50113 
676 „А ЛП ЛЕС". ТОВАРНА ПОХИШТВА Же л ез ники 50121 
677 „АСТРА", ЉУБЉАНА, ПОСЛОВАЛНИЦА Копер 50148 
678 „АСТРА", ВЕЛЕВЛАГОВНИЦА Љубљана 50156 
679 „АТИКА", ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕШЕ Сежана 50104 
680 „AVTOCOMMERCE", ЗАСТОПНИШКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 50180 
681 „АВТОМАЦИЈА", ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ Љубљана 50199 
682 „А ЕТОМОИТАЖА", ТОВАРНА КАРОСЕРИЈ Љубљана 50202 
683 „АВТОТЕХНА", ЗАСТОПСТВО ТУЈИХ ФИРМ Љубљана 50210 
684 „ALPE TOUR", ТУРИСТИЧНА, ПРОМЕТНА ИН ПРОИЗВОДНА ДЕ-

ЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА Шкофја Лока 50229 
685 „АГРОТРАНСПОРТ", ПОДЈЕТЈЕ ЗА СТРОЈНО ЗЕМЕЉСКА ДЕЛА 

ИН АВТОПРЕВОЗНИШТВО Птуј 50237 
686 BAYER-PHARMA, ЈУГОСЛАВИЈА Љубљана 50326 
687 „ВЕЛИНКА", ТОВАРНА КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ Љубљана 50334 
688 „БЕТИ". БЕЛОКРАЊСКА ТРИКОТАЖНА ИНДУСТРИЈА Метлика , 50342 
689 „БОХОР". ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА Шентјур 1 50350 
690 „БОРИС КИДРИЧ", ТОВАРНА ГЛИНИЦЕ ИН АЛУМИНИЈА Кидричево 50369 
691 „БРЕСТ". ИНДУСТРИЈА ПОХИШТВА Церкница 50377 
692 „БРУС", ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕШЕ Марибор ! - 50385 
693 „БИРОСТРОЈ", ПОД ЈЕТ ЈЕ ЗА МЕХАНОГРАФСК^Е ИН ТЕХНИШКЕ 

СТОРИТВЕ Марибор 50393 
694 ЦАИЌ А РЈ ЕВ А ЗАЛОЖБА, ЗАЛОЖНИШКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 50400 
695 „ЦЕНТРОМЕРКУР", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ, EXPORT-IMPORT Љубљана 50504 
696 „ЦЕВОВОД", МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНО ПОД ЈЕТ ЈЕ Марибор 505)2 
697 „СНЕМО", IMPORT-EXPORT Љубљана 50520 
698 „ЦИМОС". ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊО АВТОМОБИЛОВ Копер 505?9 
699 „ЦИНК А РИАМЕТАЛУРШКО-КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА Цеље 50547 
700 „COLOR", ТОВАРНА БАРВ ИН ЛАКОВ . Медводе 50555 
701 „СОМЕТ", УМЕТНИ БРУСИ ИН ВЕКОВИНЕ Зрече 50563 
702 „COMMERCE', ЗАСТОПСТВО ТУЈИХ ФИРМ Љубљана 50571 
703 „CONSORTIUM", ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЈЕ Љубљана 50598 
704 „CONTAL", ТОЗД „CONIMEX", ЗУНАЊА ИН НОТРАЊА ТРГО-

ВИНА Љубљана 50601 
705 „CREINA", ТУРИСТИЧКО ПРОМЕТНО ПОДЈЕТЈЕ Крањ 50628 
706 „ЦВЕТЛИЧАРНЕ", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 50636 
707 „ЦЕНТЕР", ПРОИЗВОДНО ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Копер 50644 
708 „ЦИЦИБАН", ТОВАРНА ОБУТВЕ ИН ОТРОШКИХ ПОТРЕБШЧИН Мирен при Горици 50652 
709 ЧРЕВАРНА, EXPORT-IMPORT — ИНДУСТРИЈА НАРАВНИХ ИН 

УМЕТНИХ ЧРЕВ Љубљана 50741 
710 „ДАНА", ТОВАРНА РАСТЛИНСКИХ СПЕЦИАЛИТЕТ ИН ДЕСТИ-

ЛАЦИЈА ч Мирна 50946 
711 „ДЕЛАМАРИС", КОМБИНАТ КОНЗЕРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ Изола 50954 
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712 „ДЕЛО", ЧАСОПИСИ O ГРАФИЧКО ПОДЈЕТЛЕ Љубљана 509R2 
713 „ДИНОСГ, ПОД.ЈЕТЈЕ ЗА ОБСКРБОВАЊЕ 3 ОДНАДНИМИ СУРО- -

ВИНА M И Љубљана 50970 
714 ,ДОМ'\ ТРГОВСКО-ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ ЗА УМ ЕТНО ИН ДОМА-4 

ЧО ОБРТ Љубљана 509S9 
715 „ДОНИТ", КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА Медводе 50997 
716 „ДРОГА", П Р Е Х Р А М Б Е Н ИНДУСТРИЈА Порторож 5 к т 
717 „2. ОКТОБЕР'\ ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПОПРАВИЛО ПЛОВНИХ ОБЈЕКТОВ Порторож 51012 
718 ДРЖАВНА ЗАЛОЖБА СЛОВЕНИЈЕ Љубљана 51020 0 

719 „ДВИГАЛОТЕХНА", ИНЖЕНЕРИНГ. МОНТАЖА ИН СЕРВИС ЗА -

ДВИ ГАЛ А Љубљана 51039 
720 „ЂУРО САЛАЈ", ТОВАРНА ЦЕЛУЛОЗЕ ИН ПАПИРЈА Кршко 51144 
721 „ЕЛАН", ТОВАРНА ШПОРТНЕГА ОРОДЈА Бе гуње 51357 
722 „ЕЛЕКТРО", КРАЊ, В ^ЕЛЕКТРО ЉУБЉАНА", ЗДРУЖЕНО ПОД-

ЈЕТ ЈЕ Краљ 51365 
723 „ЕЛЕКТРОКОБИНА", ТОВАРНА ЕЛЕКТРОКОВИНСКИХ ИЗДЕЛКОВ Марибор 51373 
724 „ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНА", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИЗДЕЛАВО МЕДИЦИН-

С К А АПАРАТОВ Љубљана 51381 
725 „ЕЛЈЕК1ТОНАБАВА", ТРГОВСКО ИЗВОЗНО-УВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 51403 
726 „ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ", ИНЖЕНИРСКИ БИРО Љубљана - 51411 
727 „ЕЛЕКТРОТЕХНА", ТРГОВСКО УВОЗНО-ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 51438 
728 „ЕЛЕКТРОТЕХНА", ТРГОВСКО УВОЗНО-ИЗВОЗНО ПОДТЕТЈЕ Копер 51446 
729 „ЕМ", ХИДРОМОНТАЖА, ЕЛЕКТРО ИН СПЛАШНА МОНТАЖА "Марибор 51454 
730 „ЕМО", ЕМАЈЛИРНИЦА, МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА, ОРОДЈАРНА Деље 51462 
731 „ЕМОНА-МЕРКУР", ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕШЕ Љубљана 51470 
732 „ЕМОНА", ПРОИЗВОДНОТРГОБСКО ИН ТУРИСТИЧНО ПОД ЈЕТ ЈЕ Љубљана 51489 
733 „ЕМОНА", ТРГОВСКИ ОБРАТ, ЉУБЉАНА Копер 51497 
734 „ЕТА". ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИХ АПА- i 

' 51500 РАТОВ Церкно 
i 
' 51500 

735 „ЕТОЛ", ТОВАРНА АРОМ ИН ЕТЕРИЧНИХ ОЉ Цеље 51519 
736 „ЕУРОТРАИС", ПОД ЈЕТ J Е ЗА МЕДИ АРО ДНИ ТРАНСПОРТ ИН 

ИШЕДИЦИЈО Рибник 
51527 Доленц 51527 

737 „FEHRALIT", ЛИВ АРНА СИВЕ ЛИТИНЕ ИН БАРБА СТИХ КОВИН Жал eu 51632 
738 „FEROMOTO", ТЕХНИЧКА ТРГОВИНА, СЕРВИСИ Марибор 51640 
739 „ФЕРШПЕД", ШПЕДИИЦИЈА ЗА ТУЗЕМСКИ ИН МЕДНАРОДНИ 

51659 ПРОМЕТ Љубљана 51659 
740 „ФОРМАТОМ, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНЕ Цеље 51667 
741 „ГАВРИЛОВИЋ", МЕСНА ИНДУСТРИЈА, ПОСЛОВАЛНИЦА КО-

51772 ПЕР Копер 51772 
742 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД Љубљана 51780 
743 „GIPPOS", ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ Љубљана 51799 
744* „ГОРЕЊЕ", ТОВАРНА ГОСПОДИЊСКЕ ОПРЕМЕ Белење Sl 602 
745 БОРЕЊЕ", БЕЛЕЊЕ, ТОЗД „ЕЛРАД" Горња Радгона 51810 
746 ГОРЕЊСКА ПРЕДИЛНИЦА Шкоф? а Лока 51 «29 
747 ГОРИШКИ ВОДОВОДИ Нова Горица 51S37 
748 ГОЗДНО ГОСПОДАРСТВО Марибор 5* «45 
749 ГОЗДНО ГОСПОДАРСТВО Ново Место 51853 
750 „ГРАДЛЕС" ГРАДБЕНО ОБРТНО ПОДЈЕТЈЕ Марибор 51861 
751 ,,GRAMEX", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ 3 ГРАДБЕНИМ МАТЕРИАЛОМ ЈБубљана 51888 
752 ГРАНИТ", ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ Словенска 

51396 
ГРАНИТ", ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ 

Бистрица 51396 
753 , ОТУД A", ЕХ PORT-IMPOBT Љубљана 51926 
754 „ЈРУДА", EXPORT-IMPORT Сежана 51934 
755 ЈГРДДИС", ГРАДБЕНО -ИН ДУ СТРИЛ СКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 51942 
756 „ХЕЛИОС", КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА Домжале 52043 
757 »ХЕРМЕС", 3AСТОПСТВА ИНОЗЕМНИХ ФИРМ Љубљана 52051 
758 „ХМЕЗАД", K M ЕТИ J СКИ КОМБИНАТ , Жалец 52078 
759 „ХОЈA", ПРЕДЕЛАВА ЛЕСА Љубљана 52086 
760 „ИКОС" ИНДУСТРИЈА КОВИНСКЕ ОПРЕМЕ ИН СТРОЈЕВ Крањ 52191 
761 ЉМОС". ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКО ГРАДЊО Љубљана 52205 
762 ИМП, ИНДУСТРИЈСКО МОНТАЖНО ПОД ЈЕТ J Е Љубљана 52213 
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763 „ИМПОЛ", ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ ПОЛИЗДЕЛКОВ ТЕР КОН-
СТРУКЦИЈ Словенска 

Бистрица 52221 
764 „ИНДБИРО", ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ Љубљана 52248 
765 „ИНДУПЛАТИ", ИНДУСТРИЈА ПЛАТНЕНИХ ИЗДЕЛКОВ Јарше 5^56 
766 ИНДУСТРИЈА МОТОРНИХ в о з и л Ново Место 52264 
767 ИНДУСТРИЈА УСЊА Врхника 52272 
768 INEX-ADRIA А VIOPKOMET Љубљана 52230 
769 „&НГМАГ ПОХОРЈЕ", ИНДУСТРИЈА ГРАНИТА, МАРМОРЈА ИН 

ГЛИНЕИЦА Рибница на 
Похорј-у 52299 

770 „ИНГРАД", ГРАДБЕНО ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ Цеље 52302 
771 „ИНЛЕС", ИНДУСТРИЈА СТАВБНЕГА ПОХИШТВА Рибница на 

Долењскем 52310 
772 „ИНШТИТУТ „ЈОЖЕФ ШТЕФАН" Љубљана 52329 
773 ИНШТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА ИН ВАКУУМСКО ТЕХНИКО Љубљана 52337 
774 ИНД1ТИТУТ ЗА ХМЕЉ АРСТВО Жалец 52345 
775 ИНШТИТУТ ЗА МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Љубљана 52353 
776 „INTERCOMMERCE", EXPORT-IMPORT, УМАГ, ПРЕДСТАВНИШТВО Сежана 52361 
777 „INTEREUROPA", МЕДНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА ИН ТРАНСПОРТ Копер 52388 
778 ,,TNTEREX PORT", БЕОГРАД, ФИЛ ПАЛА Љубљана 52396 
779 ,,INTEREXPORT", БЕОГРАД, ТОЗД „ШЕХ" Шемпетер при 

Горици 52418 
780 „INTERTRADE", ПОДЈЕТЈЕ ЗА МЕДНАРОДНО ТРГОВИНО Љубљана 52426 
781 „ИНТЕРТРАНСПОРТ", ПОСЛОВНО. ЗДРУЖЕШЕ ТРАНСПОРТНИХ 

ПОДЈЕТИЈ Љубљана 52434 
782 ИНВЕСТИЦИСКИ БИРОЈИ Трбовље 52442 
783 „ИПЛАС", КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА Копер 52450 
784 „ИСКРА СТАНДАРД", БИРО ЗА ЗАСТОПАЊЕ ТУЈИХ ФИРМ Љубљана 52469 
785 „ИСКРА", ЗДРУЖЕНО ПОДЈЕТЈЕ, КРАЊ, „ISKRA COMMERCE" Љубљана 52477 
786 „ИСКРА", ЗДРУЖЕНО ПОДЈЕТЈЕ ЕЛЕКТРО МЕХАНИКЕ ИН ТЕ ЛЕ-

КОМУНИКAЦИJ Крањ 52485 
787 „ИСТРА-БЕНЦ", ТРГОВИНА C ТЕКОЧИМИ ГОРИВИ ИН МАЗИВИ Копер 52493 
788 „ИТАС", ИНДУСТРИЈА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТЕВ PIH ОПРЕМЕ Кочевме 52507 
789 „ИЗЛЕТНИК", АВТОТУРИСТИЧНО ПОДЈЕТЈЕ Цеље 52515 
790 „ИЗОЛИТ", МОНТАЖНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 52523 
791 „ИНДУСТРИИ АИМПОРТ", ТОЗД ЗУНАЊА ИН НОТР АЊА ТРГО-

ВИНА Љубљана 52531 
792 ИЛИРИ J А-ВЕДРОГ, ИНДУСТРИЈА КОЗМЕТИЧНИХ ИН КЕМИЧ-

НИХ ИЗДЕЛКОВ Љубљана 52558 
793 „ИНДОВ", ЕХPORT-IMPORT, ИНДУСТРИЈА ОВИТКОВ П.О. Љубљана 52566 
794 „ЈАДРАН", EXPORT-IMPORT Сежана 52647 
795 „ЈАВОР", ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА Пивка 52655 
796 „ЈЕКЛОТЕХНA ", МОТОСЕРВИС Марибор 52663 
797 „ЈЕЛОВИЦА", ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА Шкоф j а Лока 52671 
798 „ЈУГОРИВА", EXPORT-IMPORT, ФИЛИАЛА Копер 52698 
799 „ЈУГОТЕХЈ1ИКА", ТОЗД ЗУНАЊА ТРГОВИНА Љубљана 52701 
800 „ J UGOTEKSTIL 1МРЕХ" Љубљана 52728 
801 „ЈУТРАЊКА", ТОВАРНА ОТРОШКЕ КОНФЕКЦИЈЕ Севница 52736 
802 „ЈУ ГОКОМЕРЦИЈA", EXPORT-IMPORT, НОВИ САД, ПОСЛОВНА 

ЕНОТА Марибор 52744 
803 КАРТОНАЖНА ТОВАРНА Љубљана 52841 
804 КЕМИЧНА ТОВАРНА Поднарт 52868 
805 „KEMIJА-1МРЕХ", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИЗВОЗ ИН УВОЗ Љубљана 52876 
806 „КЕМИН", ОБРТНО ПЕЧАРСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 52884 
807 „КЕМОФАРМАЦИЈA", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОМЕТ C ФАРМАЦЕВТИ 

СКИМ МАТЕРИАЛОМ Љз^блзана 52892 
808 „КЕМОСЕРВИС ФОТОМАТЕРИАЛ", УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕР НОТРАЊА 

ТРГОВИНА Љубљана 52906 
809 КИП, МОНТАЖНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 52914 
810 K МЕТИ J СКИ КОМБИНАТ Птуј 52922 
811 КМЕТИЈСКО- ЖИВИЛСКИ КОМБИНАТ Крањ 52930 
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812 „KORPA", ВЕЛЕТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ К р а њ 52949 
813 „КОЛИНСКА", ТОВАРНА ХРАНИЛ Љубљана 52957 
814 „КОЛОНИАЛЕ", ВЕЛЕТРГОВИНА Марибор 52965 
815 „КОМПАС", ТУРИСТИЧКО ИН АВТОБУСНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 52973 
816 „КОНИМ", ИНОЗЕМНА ИНДУСТРИЈСКА ЗАСТУПСТВА Љубљана 52981 
817 „КОНСТРУКТОР", СПЛОШНО-ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ Марибор 53007 
818 „КОНУС", И Н Д У С Т Р И С К И КОМБИНАТ Словенске Коњице 53015 
819 „КОПРОДУКТ", НОВИ САД, ПРЕДСТАВНИШТВО КОПЕР Копер 53023 
820 „КОТЕКС ТОБУС", IMPORT-EXPORT Љубљана 53031 
821 КОВАШКА ИНДУСТРИЈА Зрече 53058 
822 „КОВИНОТЕХНА", ЦЕЉЕ, ПЕ „ОПРЕМОТЕХНА", ЉУБЉАНА Љубљана * 53066 
823 „КОВИНОТЕХНА", ВЕЛЕТРГОВИНА C ТЕХНИЧКИМ БЛАГОМ Цеље 53074 
824 КОВИНСКА ИНДУСТРИЈА Иг при Љубљани 53082 
825 „КРИМ", МОДНА КОНФЕКЦИЈА Љубљана - 53090 
826 „КРКА", ТОВАРНА Ф А Р М А Ц Е В Т С К И ^ ИН КЕМИЧНИХ ИЗ-

ДЕЛКОВ Ново Место 53104 
827 „КООРЕХРОНТ", ЗАГРЕБ, ТОЗД , ,KOOPEXPORT-MALOGRANIČNI 

PROMET" Сежана 53112 
828 REMA МАРИБОР, ЗДРУЖЕНА КЕМИЧНА, МЕТАЛУРШКА ИН 

53139 АБРАЗИВНА ИНДУСТРИЈА Марибор 53139 
829 „ЛЕК", ТОВАРНА Ф А Р М А Ц Е В Т С К А ИН КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ Љубљана 53228 
830 „ЛЕС", ПОСЛОВНО 3 Д Р У Ж Е Њ Е . * Љубљана 53236 
831 „ЛЕС", ПОСЛОВНО 3ДРУЖЕЊЕ, ПОСЛОВНА ЕНОТА „ПРОЛЕС" Љубљана 53244 
832 ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА Литија- 53252 
833 „ЛЕСНИНА". ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ ? ЛИСОМ ИН ПОХИШТВОМ Љубљана 53260 
834 ЛЕСНА С Л О В Е Н ГРАДЕЦ, ГОЗДАРСТВО ИН ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА Словењ Градец 53279 
835 „ЛЕСОНИТ", ЛЕСНО-КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА Илирска Бистрица 53287 
836 „ЛИК САВИЊА", ЛЕСНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Цеље 53295 
837 „ЛИКО", ЛЕСНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Врхника 53309 
838 „ЛИЛЕТ", ТОВАРНА ОБУТВЕ Марибор 53317 
839 ,,LINEX", ПОСЛОВНО З Д Р У Ж Е Њ Е ЛЕСНЕ ИНДУСТРИЈЕ Љубљана 53325 
840 „ЛИП", ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА Блед 53333 
841 „ЛИПА", ТОВАРНА ПОХИШТВА Ајдовшчина 53341 
842 „ЛИСЦА", КОНФЕКЦИЈА Севница 53368 
843 ЛИТОСТРОЈ, ТИТОВИ ЗАВОДИ Љубљана 53376 
844 ЛОШКА ТОВАРНА ХЛАДИЛНИКОВ Ш к о ф j а Лока 53384 
845 ЛОВСКА ЗВЕЗА СЛОВЕНИЈЕ Љубљана 53392 
846 „ЛУКА КОПЕР", ЛУШКО ПОДЈЕТЈЕ Копер 53406 
847 Љ У Б Љ А Н С К Е МЛЕКАРНЕ Љубљана 53414 
848 Љ У Б Љ А Н С К Е M ЛЕК АРНЕ Изола 53422 

849 „ЉУДСКА ПРАВИЦА", З Д Р У Ж Е Н О ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 53430 

850 „ЛАМА", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊО ИН ПРОМЕТ КЉУЧАВНИЦ 
Декани при Копру 53449 ТЕР ОКОВ J A Декани при Копру 53449 

851 „МАГИСТРАТ", Љ У Б Љ А Н С К И ТУРИСТИЧКИ ЗАВОД Љубљана 53643 

852 МАРИБОРСКА ЛИВАРНА Марибор 53651 

853 МАРИБОРСКА ТЕКСТИЛНА ТОВАРНА Марибор 53678 

854 „МАРИС", ПОСЛОВНО З Д Р У Ж Е Њ Е Марибор 53686 

855 „МАРЛЕС", ЛЕСНА СТАВЕНА ИН ПОХИШТВЕНА ИНДУСТРИЈА Марибор 53694 
856 „МАВРИЦА", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 53708 
857 „МЕБЛО", ТОВАРНА ПОХИШТВА Нова Горица 53716 

858 ,,MEDEX«', ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ, IMPORT-EXPORT Љубљана 53724 
859 „МЕХАНОТЕХНИКА", ТОВАРНА КОВИНСКИХ ИН ПЛАСТИЧНИХ 

537321 И З ДЕЛКОВ Изола 537321 
860 „МЕЛАМИН", КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА Кочев j е 53740 

861 „MERCATOR", ВЕЛЕТРГОВИНА, ШРОНТ-ЕХРОНТ : г Љубљана 53759 

862 „МЕРКУР ВЕЛЕЖЕЛЕЗНИНА", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ К р а њ 5376? 

863 „МЕТАЛКА", ЉУБЉАНА, ПРЕДСТАВНИШТВО Копер 53783 

864 „МЕТАЛКА", ТРГОВСКО УВОЗНО ИН ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 53791 

865 „МЕТАЛНА", ТОВАРНА ЗА ИНВЕСТИЦИЈСКО ОПРЕМО ГП Марибор 53805 

866 „МЛАДИНСКА КЊИГА", ТОЗД „КОПРОДУКЦИЈА" Љубљана 53813 



Страна 1024 — Број 37 „ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 август 1976 

1 2 3 4 

867 „МЛАДИНСКА" КЊИГА", ТОЗД ТИСКАРНА Љубљана 53821 
868 „МЛАДИНСКА КЊИГА, ТОЗД ЗАЛОЖБА Љубљана 53848 
869 „МЛАДИНСКА КЊИГА", ТОЗД ТРГОВИНА Љубљана 53856 
870 „МУРА", ТОВАРНА ОБЛАЧИЛ ИН ПЕРИЛА Мурска Собота 53864 
871 НАМИЗНОТЕНИШКА ЗВЕЗА СЛОВЕНИЈЕ Љубљана 53988 
872 „НИКО", КОВИНАРСКО ПОДЈЕТЈЕ Железнику 53996 
873 „НОВОЛЕС", ЛЕСНИ КОМБИНАТ Ново Место 54003 
874 „НОВОТЕКС", ТЕКСТИЛНА ТОВАРНА Ново Место 5401t 
875 „ОБНОВА", ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 54224 
876 „ОЛГА МЕГЛИЧ", ПРОИЗВОДНО ПОДЈЕТЈЕ Птуј 54232 
877 „ПАП", ПОДЈЕТЈЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЈО ПРОМЕТА Љубљана 54348 
878 „ПАПИРНИ!!,А КОЛИЧЕВО", ТОВАРНА ПАПИРЈА ИН ЛЕПЕНКЕ Домжале 54364 
879 ПАПИРОГРАФИКА, ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО, ИЗВОЗ-УВОЗ Љубљана 54372 
880 „ПЕКО", ТОВАРНА ОБУТВЕ Тржич 54380 
881 ПЕРУТНИНА МЕСОКОМБИНАТ Птуј 54399 
882 „ПЕТРОЛ", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 54402 
833 „ПИОНИР", СПЛОШНО ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ Ново Место 54410 
884 „ПИВКА", ПЕРУТНИНСКИ КОМБИНАТ - Пивка 54429 
885 „ПЛАМАС", ОБРТНО НАБАВНА ПРОДАЈНА ЗАДРУГА Љубљана 54437 
886 „ПЛАМЕН", ТОВАРНА ВИЈАКОВ Кропа 54445 
887 „ПЛАНИКА", ИНДУСТРИЈСКА КОМБИНАТ Крањ 54453 
888 „ПЛУТАЛ", ИНДУСТРИЈА ПЛУТОВИНАСТИХ ИЗДЕЛКОВ Љубљана . 54488 
889 ПОД J ЕТ ЈЕ ЗА ИМПРЕГНАЦИЈО ЛЕСА Хоче 54496 
890 „ПОЛЗЕЛА", ТОВАРНА НОГАВИЦ Ползела 54518 
891 „ПОМУРКА", КМЕТИЈСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Мурска Собота 54526 
892 „ПОМУРСКИ ТИСК", ЗАЛОЖНИШКО ИН ГРАФИЧНО ПОДЈЕТЈЕ Мурска Собота 54534 
893 , ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕСТНИХ ПОДЈЕТИЈ СР СЛОВЕНИЈЕ Љубљана 54542 
894 ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ГОЗДНО ГОСПОДАРСКИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈ Љубљана 54550 
895 ПОСЛОВНО 3ДРУЖЕЊЕ ОБРТИ, КОМУНАЛНЕ ИН МАЛЕ ИНДУ-

СТРИЈЕ Љубљана 54569 
896 ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ РУДЕ ИН МЕТАЛИ Љубљана 54577 
897 ПОСЛОВНО 3ДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ТОЗД, „UNI-

ТЕХ" Љубљана 54585 
898 „ПРИМАТ", ТОВАРНА КОВИНСКЕ ОПРЕМЕ Марибор 54593 
899 ПРОЈЕКТИБНИ БИРО Белење 54615 
900 „ПРИМОРЈЕ ГОРИЦА", ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА ИН СТОРИТВЕ Шемпетер при 

Горици 54623 
901 „ПРИМОРЈЕ ГОРИЦА", ТОЗД „PRIMORJE-EXPORT" Нова Горица 54631 
902 „ПРИМОРЈЕ ГОРИЦА", ТОЗД „GAMEX", НОТР АЊА ИН ЗУНАЊА Шемпетер при 

ТРГОВИНА Горици 54658 
903 „РАДЕНСКА СЛАТИНА", ЗДРАВИЛИШЧЕ РАДЕНЦИ Раденци 54720 
904 РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Љубљана 54739 
905 „РАШИЦА", ТОВАРНА ПЛЕТЕНИН Љубљана 54747 
906 РИБАРСТВО СЛОВЕНИЈЕ Љубљана 54755 
907 „РИКО", РИБНИШКА КОВИНСКА ИНДУСТРИЈА Рибница на 

Долењскем \ 54763 
908 „РУДИС", ПОСЛОВНО 3ДРУЖЕЊЕ Трбовље / 54771 
909 РУДНИК ЛИГНИТА Белење 54801 
910 РУДНИК ЖИВЕГА СРЕБРА Идри j a 54828 
911 РУДНИКИ СВИНЦА ИН ТОПИЛНИЦА Межица 54836 
912 „САЛОНОТ АНХОВО", ИНДУСТРИЈА ЦЕМЕНТА ИН АЗБЕСТЦЕ-

МЕНТА Анхово 54941 
913 „САЛУС", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОМЕТ C ФАРМАЦЕВТСКИМИ ПРОИЗ-

ВОДИ Љубљана 54968 
914 „САНОЛАБОР", ТРГОВСКО ИН УВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 54976 
915 „САТУРНУС", КОВИНСКО-ПРЕДЕЛОВАЛНА ИНДУСТРИЈА Љубљана 54984 
916 „САВА", ИНДУСТРИЈА ГУМИЈЕВИХ, УСЊЕНИХ ИН КЕМИЧНИХ 

ИЗДЕЛКОВ 
„САВА", ИНДУСТРИЈА ГУМИЈЕВИХ, УСЊЕНИХ ИН КЕМИЧНИХ 
ИЗДЕЛКОВ Крањ 54992 
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917 „СЕМЕ-САДИКЕ" Менгеш 55018 
918 „СЕМЕНАРНА", СЕМЕНАРСКИ КОМБИНАТ Љубљана 55026 
919 „Ѕ1МЕХ", ЗАСТОПСТВО ИНОЗЕМСКИХ ТОВАРИ, ИЗВОЗ-УВОЗ Љубљана 55034 
920 СИП, СТРОЈНО ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ Шемпетер в 

Сав, Дол. 55042 
921 СЛАДКОГОРСКА ТОВАРНА КАРТОНА ИН ПАПИРЈА Шентиљ 55050 
922 „СЛАВНИК", АВТОТУРИСТИЧНО ПОДЈЕТЈЕ Копер 55069 
923 „СЛОВЕНИЈА АВТО", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55077 
924 „СЛОВЕНИЈА ЦЕрТЕ", СПЛОШНО-ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55085 
925 „СЛОВЕНИЈА ПРОМЕТ", СПЛОШНО-ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55093 
926 „SLOVENIJA-SADJE", EXPORT-IMPORT Љубљана 55107 
927 ,, SLO VENI J А-Ѕ AD JE", ЉУБЉАНА, ПРЕДСТАВНИШТВО' Волчја Драга 55115 
928 „СЛОВЕНИЈА-ШПОРТ", EXPORT-IMPORT, ЗАСТОПСТВА Љубљана 55123 
929 „СЛОВЕНИЈАЛЕС", ЉУБЉАНА, ТОЗД ТОВАРНА ПОХИШТВА Брежице 55131 
930 „СЛ ОВЕНИ J A ЛЕС", ТРГОВСКО ИН ПРОИЗВОДНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55158 
931 „СЛОВЕНИЈА BPIHO", ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55166 
932 „СЛОВЕНИЈАВИНО", ЉУБЉАНА, ОБРАТ „ВИНАГ" Марибор 55174 
933 СЛОВЕНСКА ИЗ СЕ ЉЕНСКХ\ МАТИЦА Љубљана 55182 
934 „СЛОВЕНСКЕ ЖЕЛЕЗАРНЕ" , З Д Р У Ж Е Н О ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55190 
935 „СМЕЛТ", СКУПНОСТ 1&ЕТАЛУРШКО-КЕМИЈСКЕ ЕЛЕКТРОТЕХ-

НО ЛО ГИ ЈЕ Љубљана 55204 
936 СПЛОШНА ПЛОВБА Пиран 55212 
937 СПЛОШНО АВТОПРЕВОЗНИШТВО, ТРАНСПОРТНО ПОДЈЕТЈЕ Кочевме 55220 
838 „STEKLO EXPORT-IMPORT", ВЕЛЕТРГОВИНА Љубљана 55239 
939 „СТОКОПРОМЕТ", ПОСЛ ОВА ЛНИЦА „ЈУГОРИБА" •Копер 55247 
940 „СТОЛ", ИНДУСТРИЈА ПОХИШТВА Камник 55255 

941 СТРОЈНА ТОВАРНА Трбовље 55263 

942 „СТРОЈНА", ТОВАРНА СТРОЈЕВ Марибор 55271 

943 „СУРОВИНА", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОМЕТ 3 ОДПАДНИМ МАТЕРИ-
АЛОМ Марибор 55298 

944 „SWATY", ТОВАРНА УМЕТНИХ БРУСОВ Марибор 55301 

945 „СТАВБАР", .ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ М а р и б о р 55328 

946 СЛОВЕНИЈА ПАПИР, ЗДРУЖЕНА ПОДЈЕТЈА СЛОВЕНСКЕ ПАПИР-
НЕ ИНДУСТРИЈЕ. Љубљана 55336 

947 САВА К Р А Њ , ТОЗД ТОВАРНА АВТОПНЕВМАТИКЕ „САВА СЕМ-
ПЕРИТ" I К р а њ 55344 

948 „СЉЕМЕ", ПИК ЗАГРЕБ—СЕСВЕТЕ, ТОЗД ЗА МАЛИ ОБМЕЈНИ 
ПРОМЕТ Сежана 55352 

949 „ШЕШИР", ТОВАРНА К Л О Б У К О В Ш к о ф ј а Лока 55417 

950 ! I „ILI ПЕ ДТР АНС", МЕДНАРОДНИ ИН ТУЗЕМСКИ ТРАНСПОРТ Марибор 55425 $ 
55530 

951 „ТАЛИС", ТОВАРНА АЛКОХОЛНИХ ИН БРЕЗАЛКОХОЛНИХ И З -
ДЕЛКОВ Марибор 

55425 $ 
55530 

952 „TECHNA COMMERCE", IMPORT-EXPORT, ЗАСТОПСТВО ТУЈИХ 
ФИРМ Љубљана 55549 

953 „ТЕГРАД", ГРАДБЕНО МОНТАЖНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 
/ 

55557, 

954 ТЕХНИЧНИ Б И Р О Јесениде 55565 

955 „ТЕХНИКА", ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55573 

956 „TEHNO 1МРЕХ",. ПОСЛОВНО З Д Р У Ж Е Њ Е Љубљана 55581 

957 „ТЕХНО УНИОН", ПОДЈЕТЈЕ ЗА ЗАСТОПАЊЕ ИНОЗЕМСКИХ ТО-
ВАРИ Љубљана 55603 

958 „TEHNO-MERCATOR", ТРГОВИНСКО ПОДЈЕТЈЕ НА ВЕЛИКО ИН 
МАЛО Цеље 55611 

959 „ТЕКОЛ", ОБРТНО-ГРАДВЕНО ПОДЈЕТЈЕ ЗА ТЕХНИЧНО З А Ш -
ЧИТНА ДЕЛА Марибор 55638 

960 „ТЕКСТА", ТОВАРНА СУКАНЦЕВ ИН ПОЗАМЕНТЕРИЈЕ Марибор 55646 

961 „ТЕКСТИЛ" ПРОИЗВОДНО ИН ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 55654 

962 „ТЕРМИНА", ИНДУСТРИЈСКО ИН МОНТАЖНО ПОДЈЕТЈЕ ЗА 
ИЗОЛАЦИ J O Љубљана 55662 
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963 „ТИК", ТОВАРНА И ГЕЛ Кобарид 55670 
964 „ТИП-ТОП", ИНДУСТРИЈА ОБЛАЧИЛ Љубљана 55639 
965 „ТИТАН", ТОВАРНА КОВИНСКИХ ИЗДЕЛКОВ ИН ЛИКАРИА Камник 50697 
966 ТОБАЧНА ТОВАРНА Л>убљана 557G0 
967 „ТОБАК", ТРГОВСКО ИОДЈЕТЈЕ Љубљана 55719 
968 „ТОКО", ТОВАРНА КОВЧКОВ ИН УСЊЕНИХ ИЗДЕЛКОВ Дсмжале 55727 
969 „ТОМОС", ТОВАРНА МОТОРНИХ ВОЗИЛ Копер 55735 
970 „ТОПЕР", ТОВАРНА ПЕРИЛА Цеље 55743 
971 ТОВАРНА АВТОМОБИЛОВ ИН МОТОРЈЕВ Марибор 55751 
972 ТОВАРНА ДЕКОРАТИВНИХ ТКАНИН Љубљана 55778 
973 ТОВАРНА ДУ ШИКА Руше 55736 
974 ТОВАРНА МУТА, ТОВАРНА ПОЉЕДЕЛСКЕГА ОРОДЈА PIH ЛИ-

ВАРНА Мута об Драви 53724 
975 ТОВАРНА САНИТЕТНЕГА МАТЕРИАЛА Домжале 55816 
976 ТОВАРНА УСЊА Камник 55824 
977 ТОВАРНА В EP ИГ Лесце 55333 
978 „ТРГОАВТО'', ВЕЛЕТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Копер 55859 
979 „ТРИГЛАВ ФИЛМ", ИОДЈЕТЈЕ ЗА СНЕМАЊЕ ФИЛМОВ Љубл^ана 55337 
980 „ТРИО", ТРЖИШКА ИНДУСТРИЈА ОБУТВЕ ИН КОНФЕКЦИЈА Тржич 55375 
981 ТСН, ТОВАРНА СТИКАЛНИХ НАПРАВ Марибор 55833 
982 „ТКАНРША", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ Цеље 55891 
983 „ТИМА", СОЗД ПРЕХРАМБЕН А ИНДУСТРИЈА ИН ТРГОВИНА Марибор 55905 
984 ТОВАРНА АВТОМОБИЛОВ ИН МОТОРЈЕВ, СКУПНОСТ ТЕМЕЉ-

НИХ ОР Г АНИЗ АЦИ J ТИРНИХ ВОЗИЛ Марибор 55913 
985 УМЕТНО-КОВИНСКА ОБРТ Кропа 55999 
986 „УНИТАС", КОВИНСКО ПОДЈЕТЈЕ Љубљана 56006 
987 „УНИВИТ", ПОСЛОВНО 3ДРУЖЕЊЕ Љубљана 56014 
988 „УТЕНСИЛИА", ТОВАРНА ТЕКСТИЛНИХ ПОТРЕБШЧИН Љубљана 56022 
989 „ВАЈДА", EXPORT-IMPORT Сежана 56138 
990 „ВЕГРАД", СПЛОШНО-ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ Белење 56154 
991 „ВЕЗЕНИНЕ", ТОВАРНА ЧИПК, ВЕЗЕНИН ИН КОНФЕКЦИЈЕ Блед 56162 
992 „ВИБА", ПОДЈЕТЈЕ ЗА СНЕМАЊЕ ФИЛМОВ ИН ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ« 

ИГЕР Љубљана 56170 
993 ,,VOĆE-EXPORT", ЗАГРЕБ, ПРЕДСТАВНИШТВО Шемпетер 

Горици 
при 

56189 
994 „ВОЛАН", ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ НА ДЕБЕЛО ИН ДРОБНО Љубљана 56197 
995 ВОЗИЛА ГОРИЦА, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОИЗВОДНА ПРИКЉУЧНР1Х 

996 

997 
998 
999 

1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 

1006 
1007 

1008 
1009 
OTO 

ВОЗИЛ 

„ВЕСНА ФИЛМ", ПОД ЈЕТ ЈЕ ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊО PIH ПРЕД-
ВАЈАЊЕ ФИЛМОВ 
ЗДРУЖЕНА ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА 
ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ 
ЗДРУЖЕНО ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ „АЕЦ" 
„ЗИТУС", ПОД ЈЕТ JЕ ЗА ЗАСТОПАЊЕ Р1НОЗЕМНИХ ТВРДК 
„ЗМАЈ", ТОВАРНА БАТЕРИЈ 
„ЗВЕЗДА", ГОСТР1НСКО ПОДЈЕТЈЕ 
ЗЛАTАРИА ЦЕЉЕ 
„ЖАЛЕ", КОМУНАЛНО ПОДЈЕТЈЕ 
ЖЕЛЕЗАРНА 

ЖЕЛЕЗАРИ А I1ITOPE 
ЖЕХ ЕЗ АРНА, В ЗДРУЖЕНЕМ ПОДЈЕТЈУ СЛОВЕНСКЕ ЖЕЛЕ-
З А Р А 
„ЖИЧНИЦА", ОБРТНА ДЕЛАВНИЦА 
„ЖИМА", Р1НДУСТРИЈА ШЧЕТК 
„ЖИТО", ЖИВР1ЛСКИ КОМБРШАТ 

Шемпетер 
Горици 

Љубљана 
Тржич 
Љубљана 
Љубљана 
Љубљана 
Љубљана 
Мурска Со 
Цеље 
Љубљана 
Равне на 

Корошке: 
Шторе 

Јесенице 
Љубљана 
Љубљана 
Љубљана 

при 

бота 

м 

56200 

56219 
56308 
56316 
56324 
56332 
56340 
56359 
56375 
56472 

56480 
56499 

56502 
56510 
56529 
56537 
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CP СРБИЈА 

i o n „АДРИА", ИНОСТРАНА ЗАСТУПНИШТВА Београд 600 U 
1012 „АДРИА", КУ<ЛТУРНО-ЗАБАВНА УСТАНОВА Београд 60038 
1013 АЕРОДРОМ „БЕОГРАД" Београд 60046 
1014 „АГРОЕКСПОРТ". EXPORT-IMPORT Београд 60054 
1015 „АГРОХЕММЈА", УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВЕШТАЧКИХ ЂУ-

БРИВА Београд 60062 
1016 „АГРООПРЕМА", EXPORT-IMPORT Београд 60070 
1017 „АГРОПРОДУКТ". EXPORT-IMPORT Београд 60089 
1018 „АГРОПРОДУКТ" ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Ниш 60097 
1019 „АЛФА". ИНДУСТРИЈА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ Врање 60100 
1020 „АНГРОПРОМЕТ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И 

МАЛО Пирот 60119 
1021 v АУ ТО ГРАДИТЕЉ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ 

ФИРМИ Београд 60135 
1022 „АУТОКОМАНДА". АУТО-КУЋА Београд 60143 
1023 „АВАЛА ФИЛМ", ФИЛМСКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА Београд 60151 
1024 „AVALA-GENEX", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОМЕТ ФИЛ-

60178 МОВА Београд 60178 
1025 АУТО КУЋА. „ШУМАДИЈА" Београд 60186 
1026 АГРОКОМБИНАТ „НИШ" — EXPORT-IMPORT, ОУР ЗА ПРОИЗ-

60194 ВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ Ниш 60194 
1027 „АУТОТРАНСПОРТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ, РЕМОНТ ООУР 

60208 „ТРГОВИНА" Нови Београд 60208 
1028 БАГЕРСКО- БРОДАРСКА ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 60283 
1029 „ВАЛКАНИ! A", ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ " Београд 60291 
1030 „БЕКО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ОДЕЋЕ И РУБЉА Београд 60305 
1031 „БЕОГРАД", КОМБИНАТ ТРИКОТАЖЕ Београд 60313 
1032 „БЕОГРАД", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Београд 60321 
1033 „БЕОГРАД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ КОН-

60348 СТРУКЦИЈА Београд 60348 
1031 БЕОГРАДСКИ ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКИ ЗАВОД Београд 60356 
1035 БЕОГРАДСКИ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ Београд 60364 
1036 „БЕРИЉЕ", ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Прокупље 60372 
1037 „БЕТЕКС", БЕОГРАДСКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО Београд 60380 
1038 БИРО ЗА ПОШТАНСКЕ МАРКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКР1Х 

60399 ПТТ Београд 60399 
1039 „БОРИС КИДРИЧ", ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ Београд 60402 
1040 „BRODOIMPEX", УВОЗ-ИЗВОЗ, ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ 

60410 ФИРМИ Београд 60410 
1041 „БРОДОТЕХНИКА", БРОДОГРАДИЛИШТЕ Београд 60429 
1042 ЦЕНТАР ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ШКОЛ-

60526 СКОГ ДОБРА Земун 60526 
1043 ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ШАХА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд 60534 
1044 „CENTROCOOP", ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ЗА УНУТРАШЊИ ПРО-

60542 МЕТ Зајечар 60542 

1045 „CENTROCOOP"- EXPORT-IMPORT Београд 60550 

1046 „ЦЕНТРОНРОЈЕКТ", ПРОЈЕКТНИ ЗАВОД Београд 60569 

1047 „ЦЕНТРОПРОМ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР-
60577 ГОВИНУ Београд 60577 

1048 „ШШТРОТЕХНА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ ~СА-
60585 РАДЊУ Београд 60585 

1049 „ЦЕНТРОТАБАК", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДУВАНСКЕ ПРИВРЕДЕ Београд 60593 

1050 „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ", IMPORT-EXPORT Београд 60607 

1051 „ЦЕНТРОТУРИСТ", ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА Београд 60615 

1052 „СПОРНОТО". ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ КИНО- И ФОТО-
60623 -МАТЕРИЈ АЛА Београд 60623 

1053 „ЦРНОТРА В АЦ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 60631 

1054 „CROATIACOOP", EXPORT-IMPORT, ЗАГРЕБ, ПРЕДСТАВНИШТВО Београд 6П658 

1055 „ЦРВЕНА ЗАСТАВА", ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Крушевац 60666 



Страна 52 — Број 37 „ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 август 1976 

1 2 3 4 

1056 „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА", ФАБРИКА КОНЗЕРВИ Крагујевац 60674 
1057 „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА", ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Младеновац 60682 
1053 „СОВЕХ«, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ П Р Е Х Р А М Б Е Н ИНДУСТРИЈЕ Београд 60690 
1059 „CENTRO C OOP" Сомбор 60704 
1060 „ЦЕР", ФАБРИКА ТЕРМО-ТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА И МОНТАЖА Чачак 60712 
1061 „ЦЕНТРОПРОДУКТ", ЕХРОНТ-IMPORT, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 60720 
1062 „ЧЕЛИК", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЧЕЛИКА Београд 60793 
1063 „14. ОКТОБАР", ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКИХ И РУДАРСКИХ МА-

ШИНА Крушевац 60801 
1054 „ДАВИД ПАЈИЋ.-ДАКА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРО МОТОРНА ПО-

СТРОЈЕЊА Београд 61018 
1065 „ДИНАРА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ Београд 61026 
1066 „ДОМ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 61034 
1067 „ДУГА", ИНДУСТРИЈА БОЈА И ЛАКОВА Београд 61042 
1063 „ДУГА", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 61050 
1069 „Д^НКОС", ДУВАНСКИ КОМБИНАТ, НОВИ САД, ПРЕДСТАВНИ-

ШТВО Београд 61069 
1070 „ДУНАВ ФИЛМ", ПРЕДУЗЕЋЕ4 ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА Београд 61077 
1071 „ДУШАН АРСИЋ", АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Пожаревац 61035 
1072 ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА, ФАБРИКА ДУВАНА Ниш 61093 
1073 „24. СЕПТЕМБАР", ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ Титово Ужице 61107 
1074 „ЂУРО САЛАЈ", ПРЕДУЗЕЋЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА Ниш 61212 
1075 ЕКОНОМСКИ БИРО Београд 61425 
1076. „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ", EXPORT-IMPORT, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ 

ТРГОВИНУ Београд 61433 
1077 „ЕЛЕКТРОМРАМОР", МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 61441 
1073 ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ, ООУР EXPORT-IMPORT Београд p 1468 
1079 ,,ЕЛЕКТРOТЕХНА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНРГЧ- i 

КЕ РОБЕ Београд 61476 
1030 „ЕМАРТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ Београд 614S4 
1031 ,.ЕНЕРГОПРОЈЕКТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТРО-

ЈЕЊА Београд 61492 
1082 „EXPORT-PRESS", НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО П Р Е У З Е Ћ Е Београд 61506 
1033 „ЕЛЕКТРОН", ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 61514 
1084 „ФАБЕГ", ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ Београд 61611 
1085 ФАБРИКА ОДЛИВАКА Нови Београд 61638 
1086 ФАБРИКА ВАГОНА Краљево 61646 
1087 „ФАГРАМ", ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА Смедерево 61654 
1038 „ФАП-ФАМОС", ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВО-

ЗИЛА Београд 61662 
1089 „ФЕРШПЕД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ 

ШПЕДИЦИЈУ 
„ФЕРШПЕД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ 
ШПЕДИЦИЈУ Београд 61670 

1090 „ФИЛИП КЉАЈИЋ", EXPORT-IMPORT, ФАБРИКА ЛАНАЦА Крагујевац 61689 
1091 „ФИЛМСКЕ НОВОСТИ" Београд 61697 
1092 „ФАБЕГ", З А С Т У П Н И Ц И ^ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ, ООУР „ФА-

БЕГ-ФАРМ" Београд 61700 
1093 „ФАБЕГ", ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ, ООУР „FA-

BEG-TRADE" Београд 61719 
1094 „ГАЛЕНИКА", ФАРМАЦЕУТСКО-ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА Земун , 61808 
1G95 ГАЛЕРИЈА ФРЕСАКА Београд 61816 
1096 „GENERA LEXPORT", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ 

ТРГОВИНУ Београд 61324 
1097 „ГЕОМ АШИК A", ФАБРИКА БУШАЋИХ ГАРНИТУРА И ПРИБОРА Земун 61832 
1093 „ГЕОСОНДА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ Београд 61840 
1099 „ГЕОЗАВОД", ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКА И ГЕОФИЗИЧКА ИСТРА-

ЖИВАЊА Београд 61859 
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1100 „ГОША", ИНДУСТРИЈА ШИНСКИХ ВОЗИЛА И МЕТАЛНИХ КОН-
СТРУКЦИЈА Смедеревска 

Паланка 61867 
1101 „ГРАДЊА", ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ Београд 61875 
1102 „GRANEX'\ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 61883 
1103 ,,GRANEXPORT", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕХРАМБЕН^ ИНДУСТРИЈУ И 

ТРГОВИНУ Београд 61891 
1104 „ГРОЦКА", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРШСКИ КОМБИНАТ Гроцка 61905 
1105 ,,GENERALEXFORT", ООУР CENEX-KRISTAL * Београд 61913 
1106 „ХЕМИНД", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 62014 
1107 „ХЕМ КО". ХЕМИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 62030 
1108 „ХЕМОМЕТАЛ", УДРУЖЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ И МЕТАЛНУ ИНДУ-

СТРИЈУ Београд 62049 
1109 „ХЕМОМЕТАЛ", ООУР „HEMOMETAL COMERC" Београд 62057 
1110 „ХКМПРО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ И УНУТРАШЊИ 

ПРОМЕТ Београд 62065 
l i l i „ХИБРИД", УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ 

ЖИТАРИЦА Београд < 62073 
1112 „ХИДРОГРАДЊА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Чачак 62081 
1113 „ХИДРОПРОЈЕКТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО ПРО-

ЈЕКТОВАЊЕ Београд 62103 
1114 „ХИДРОТЕХНИКА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 62111 
1115 „ХРОМОС", EXPORT-IMPORT Београд 62138 
1116 „ИКАРУС", ПРЕДУЗЕЋЕ У САСТАВУ ЗДРУЖЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„УМИ" Нови Београд 62243 
1117 „ИЛВ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ШИНСКИХ ВО-

ЗИЛА Београд 62251 
1118 „ИМЕКСПЛЕТ", УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПРОИЗВОДА ДО-

МАЋЕ РАДИНОСТИ Београд 62278 
1119 ИМО, ИНДУСТРРТЈА МЕТАЛНЕ ОПРЕМЕ Пожаревац 62286 
1120 ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА Београд 62294 
1121 ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА Нови Београд 62308 
1122 ИНДУСТРИЈА МОТОРА Раковица 62316 
1123 ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ Београд 62324 
1124 ИНДУСТРИЈА ВУНЕ И КОЖЕ Пирот 62332 
1125 „ИНДУСТРИЈАИМПОРТ", ООУР СПОЉНА И УНУТРАШЊА ТРГО-

ВИНА Београд 62340 
1126 ИНДУСТРИЈСКО-ЕНЕРГЕТСКИ КОМБИНАТ Костолац 62359 
1127 ,,INEX~FILM", УВОЗ-ИЗВОЗ, ПРОМЕТ Београд 62367 
1128 „ШЕХ", ЦЕНТАР ЗА СНАБДЕВАЊЕ И ПЛАСМАН Београд 62375 
1129 „ШЕХ", ВИНО ЖУПА, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛ-

НИХ ПИЋА Александровац 62383 
ИЗО „ИНКОТЕХКА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ СА-

РАДЊУ Београд 62391 

1131 „ИНПРОС", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 62405 

1132 „ИНСА", ИНДУСТРИЈА САТОВА Земун . 62413 
1133 ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСКА И ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА Београд 62421 

1134 ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ МИНЕРАЛНИХ СИ-
РОВИНА Београд 62448 

1135 „ИНТЕП", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ТЕПИХА ЈУ-
Г О С Л В И Ј Е Београд 62456 

1136 „INTEREXPORT", ИЗВОЗ-УВОЗ, ПРОМЕТ, ООУР „ШЕХ GRAFIKA" Београд 62464 
1137 „INTEREXPORT", БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА Ниш 62472 
1138 „TNTEREXPORT", ИЗВОЗ-УВОЗ, ПРОМЕТ, ООУР ,,INEXPLASTIKA" Београд 62480 
1139 „INTEREXPORT", ИЗВОЗ-УВОЗ, ПРОМЕТ, ООУР „INEX FARM" Београд 62499 
1140 „INTEREXPORT", ООУР „ШЕХ", ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА Чачак 62502 
1141 „INTEREXPORT", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТУРИЗАМ И 

ПРОМЕТ Београд 6251(1 
1142 „ИНТЕРКОМЕРЦ", ГЕНЕРАЛНА ТРГОВАЧКА ЗАСТУПНИШТВА Београд 62529 
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1143 „ИНТЕРМОНТ", ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНО-ЗАНАТСКО ПРЕДУ-
ЗЕЋЕ Београд 62537 

1144 „ИНТЕРПЛАС", ИНДУСТРИЈА ПЛАСТИЧНИХ ПРОИЗВОДА, ЕХ-
PORT-JMPORT Београд . 62545 

1145 „ИНТЕРПЛЕТ", УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПЛЕТАРСТВА Београд 62553 
1146 „INTERPRESS", МЕЂУНАРОДНА ШТАМПА Београд 62561 
1147 „ИНТЕР11РОМЕТ", ЗАСТУПНИШТВО И КОНСИГНАЦИОНА СКЛА-

ДИШТА • Београд 62538 
1148 „ИНТЕРТЕХНА", ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ Београд 62596 
1149 „ИНВЕСТ-ИМПОРТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ОПРЕМЕ Београд 62618 
1150 „ИНЖЕЊЕРИНГ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ Београд 62626 
1151 ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ Београд 62634 
1152 „ИСТРА", ФАБРИКА ТРИКОТАЖЕ И КОНФЕКЦИЈЕ Земун 62642 
1153 „ИВАН МИЛ}' ТИНОВИЋ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ Београд 62650 
1154 „ИВО ЛОЛА РИБАР", ФАБРИКА МАШИНА Железник 62669 
1155 „ИЗГРАДЊА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Младеновац 62677 
1156 „INTEREXPORT", ООУР, ,,INTEREXPORT-MEĐUNARODNA TRGO-

VINA" Београд 62685 
1157 INTEREXPORT, — ШЕХ — ООУР ЦЕНТАР ЗА СНАБДЕВАЊЕ PI 

ПЛАСМАН Београд 62693 
1158 „INTEREXPORT", ООУР ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ Београд 62707 
1159 НИШПРОЈЕКТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ КООПЕРАЦИИ 

ЈУ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ Београд 62715 
1160 „INTEREXPORT<-, ОУР INTEREXPORT МЕЂУНАРОДНО ПОСРЕДО-

ВАЊЕ Београд 62723 
1161 „INTEREXPORT", ОУР INTEREXPORT ХЕМИЈА, ФАРМАЦИЈА, ДР-

ВО И НЕМЕТАЛИ Београд 62731 
1162 „INTEREXPORT", ОУР INTEREXPORT ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕ-* 
- ХРАНА Београд 62758 
1163 „INTEREXPORT", ОУР INTEREXPORT МЕТАЛИ, ОПРЕМА И ИН-

ЖЕЊЕРИНГ Београд 62766 
1164 ,JNTEREXPORT", ОУР INTEREXPORT ТЕКСТИЛ И КОЖА Београд 62774 
1165 „ЈАБЛАНИЦА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Ваљево 62782 
1166 „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ", ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ Београд 62790 
1167 „ЈЕЛЕН", ЈЈОВНО-ШУМСКО ГАЗДИНСТВО, ООУР „БИОПРОДУКТ" Београд 62804 
1163 „ЈЕЛЕН", ЛОВНО-ШУМСКО И ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО х Београд 62812 
1169 „ЈИНГРАП", УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ПРЕФАБРИКАЦИЈУ 

И ГРАЂЕЊЕ Београд 62820 
1170 „JUGOAUTO", EXPORT-IMPORT Београд 62839 
1171 „ЈУГОДРВО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОДАЈУ ДРВЕТА Београд 62847 
1172 „ЈУГОЕЛЕКТРО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ Београд 62855 
1173 „JUGOEXPORT", СПОЉНОТРГОВИЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 62863 
1174 „ЈУГОФАРМА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 62871 
1175 „ЈУГОХЕМИЈА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР-

ГОВИНУ Београд 62898 
1176 „ЈУГОИНВЕСТ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНУ 

ИЗГРАДЊУ Београд 62928 
1177 „ЈУ ГО ЛАВОРА'ЃОРИЈА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ПРОМЕТ Београд 62938 
1173 „ЈУ ГО ЛЕК", EXPORT-IMPORT Београд 62944 
1179 „ЈУГОМЕТАЛ»ЧЕЛИК", ООУР ЗА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ЦРНЕ МЕ-

ТА ЛУ РГИЈЕ Београд 62952 
1180 ^ ЈУ ГО МЕТА Л-НЕМЕТ А Л И", ООУР ЗА ПРОМЕТ НЕМЕТАЛА Београд 62960 
1181 „ЈУГОМЕТАЛ-ОПРЕМА", ООУР ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ 

ФИРМИ Београд 62979 
1132 „ЈУГОМЕТАЛ", КОМБИНАТ Београд 62987 
1183 „ЈУГОМЕТАЛ", ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ БОКСИТА, ГЛИНИ-

ЦЕ И ОЛОВА 
ч** 

Београд *2Ш 
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1184 „ЈУГОМЕТАЛ", СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЈЕДИНИЦА ТРЕПЧА Београд 63002 
1185 „ЈУГОМЕТАЛ", СПЕЦИ J А ЛИЗОВ AH А ЈЕДИНИЦА Б О Р Београд 63010 
1186 „ЈУГОМЕТАЛ'4, ООУР ЗА ПРОМЕТ ХЕМИЈСКЕ РОБЕ И ГОРИВА Београд (>3029 
1187 „ЈУГОМОНТАНА", ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ Београд 63037 
1188 „ЈУГОПАПИР", ЕХРОИТ-IMPORT Београд 63045 
1189 „ЈУГОПЕТРОЛ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ 

ДЕРИВАТА Београд 63053 
1190 „ЈУГОПРОДУКТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ Нови Београд 63061 
1191 „ J У ГОС ЛАВИ J АПУ Б ЛИК", ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКИ ПУБЛИЦИТЕТ Београд 63088 
1192 „ЈУГОСЛАВИЈА-ФИЛМ", пословно У Д Р У Ж Е Њ Е ЗА УВОЗ vi ИЗ-

ВОЗ ФИЛМА Београд 63096 
1193 „ЈУГОСЛАВИЈА-КОМЕРЦ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И Т Р -

ГОВИНУ Београд 63118 
1194 „ЈУГОСЛАВИЈА", ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД Београд 63126 

1195 „ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИГА, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 63134 

1196 ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРОТРАНСПОРТ4 Београд 63142 

1197 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКУ И НАУЧНУ ДОКУМЕН-
ТАЦИЈУ Београд 63150 

1198 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИ ЦЕНТАР Београд 63169 

1199 ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО Београд 63177 

1200 „ЈУГОШПЕД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ Београд 63185 

1201 „ЈУХОР", ЕХРОНТ, ИНДУСТРИЈА МЕСНИХ ПРОИЗВОДА И КОН-
63207 ЗЕРВИ Светозарево 63207 

1202 „ЈУПЛАС", ПОСЛОВНО У Д Р У Ж Е Њ Е ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ 63215 МАСА Београд 63215 
1203 „ЈУ ВЕЛА", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО Београд 63223 

1204 „ЈУГОАГЕНТ", М Е Ђ У Н А Р О Д А САОБРАЋАЈНА АГЕНЦИЈА Београд 63231 

1205 „ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕВИЈА", НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕ-
63258 ДУЗЕЋЕ Београд 63258 

1206 „ЈАНКО ЛИСЈАК", МОНТАЖНО-ПРОЈЕКТНЛ ПРОИЗВОДНА ОР-
63266 ГАНИЗАЦИЈА Београд 63266 

1207 „ЈУ ГО Т Р Ж Е ИЦА", ПОСЛОВНО ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИЈАЦА Београд 63274 

1208 „ЈЕДИНСТВО", МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ, СОУР ВОДОВОД И КА-
63232 НАЛИЗАЦИЈА Титово Ужице 63232 

1209 „КАБЛАР", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Краљево 63339 

1210 „КИРИЛО САВИЋ", ИНСТИТУТ Београд 63347 

1211 „КЈ; ИМА", ИНДУСТРИЈА АЕРОТЕРМИЧКИХ НАПРАВА, ЦЕЉЕ Београд 63355 

1212 „КЛУЗ", ИНДУСТРИЈА ПАДОБРАНА И К О Н Ф Е К Ц И Ј Е Београд 63363 

1213 „КЉУЧ", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Кладово 63371 

1214 „КОЛУБАРА", РУДАРСКО-ЕНЕРГЕТСКИ КОМБИНАТ Лазаревац 63401 

1215 „КОМГРАП", ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ Београд 63428 

1216 „КОМПРЕСОР", АУТО-КУЋА Београд 63436 

1217 „КОНТАКТОМ, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР- 63444 ГОВИНУ Београд 63444 

1218 „КОНТИНЕНТАЛ", ИНОСТРАНА ЗАСТУПНИШТВА Београд 63452 

1219 „КООПЕРАТИВА", ЕХРОКТ-IMPORT Београд 63460 

1220 „КОПАОНИК", ШУМСКО-ИНДУСТРШСКИ К О М Б И Н А Т Куршумлија 63479 

1221 „КОСМАЈ", АУТО -РЕМ ОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 63487 

3222 „КОШУТЊАК", ЦЕНТРАЛНИ ФИЛМСКИ СТУДИО Београд 63495 

1223 „КОШУТЊАК", ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ Београд 63509 

1224 „КОТЕВ 1МРЕХ", ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА У Н У Т Р А Ш Њ У И СПОЉНУ 
Крагујевац 63517 .ТРГОВИНУ Крагујевац 63517 

1225 „КО ГЕКС", EXPORT-IMPORT, СПЛИТ, ООУР „КОТЕКС УНИОН" Београд 63525 

1226 „КРИН", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ,-ПРОИЗВОДЊУ И ДЕКОРАЦИ-
Београд 63533 Ј У ЦВЕЋА Београд 63533 

1227 „КРИСТИНА КОВАЧЕВИЋ", Ф А Б Р И К А К О Ж Е Земун 63568 



Страна 1032 — Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 август 1976 

1 2 3 4 

1228 „КРИВАЈА", ЗАВИДОВИЋИ, П Р Е Д С Т А В Н И Ц И ^ Београд 63576 
1229 „КРУШИК", ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Ваљево 63584 
1230 „KUGLEX", EXPORT-IMPORT И ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ 

ФИРМИ Београд 63592 
1231 „ЛЕТЕКС", ЛЕСКОВАЧКА БУНАРСКА ИНДУСТРИЈА Лесковац 63703 
1232 „ЛОВАЦ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ . Београд 63711 
1233 „МАГНОХРОМ", ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РУДНИЦИ И ИНДУС-

ТРИЈА Краљево пш 
1234 „МАШИНОГРАДЊА", ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 63932 
1235 „МАШИНОКОМЕРЦ", ИНОСТРАНО ЗАСТУПНИШТВО Београд 63940 
1236 „MАИ1ИНОУНИОН", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 63959 
1237 „МЕСОКОМБИНАТ", ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА Лесковац 63967 
1238 „МЕТАЛАЦ", EXPORT-IMPORT, МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА НА МА-

ч ЛО И ВЕЛИКО Горњи Милановац 63975 
1239 „МЕТАЛОТЕХНА", ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 63983 
1240 „МЕТ АЛ СЕРВИС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ МЕТАЛНОМ И ТЕХ-

НИЧКОМ РОБОМ Београд 63991 
1241 „МИХАИЛО ПУПИН", ИНСТИТУТ ЗА АУТОМАТИКУ И ТЕЛЕКО-

МУНИКАЦИЈЕ Београд 64009 
1242 „МИКРОН", ФАБРИКА МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ Земун 64017 
1243 „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ", ХЕМИЈСКО-ГУ МАРОКА ИНДУСТРИЈА Крушевац 64025 
1244 МИН, МАШИНСКА ИДУ СТРИЈА Ниш 64033 
1245 „МИНЕЛ", ООУР ЗА МОНТАЖУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА Београд 64041 
1246 „МИНЕЛ", БЕОГРАД, ООУР ФАБРИКА ОДЛИВАКА „СЛОБОДА" Топола 64068 
1247 „МИНЕЛ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И 

МОНТАЖУ Београд 64076 
1248 „МЛЕКОСИМ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ МЛЕКАРСКЕ ИНДУС-

ТРИЈЕ Нови Београд 64084 
1249 „МОНТ-ИНВЕСТ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 64092 
1250 „МОРАВА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Пожаревац 64106 
1251 „МОСТОГРАДЊА", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд i 64114 
1252 „МОША ПИЈАДЕ", ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА Светозарево 64122 
1253 МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ, Београд 64130 
1254 „МОНТАЖА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 

ИНСТАЛАЦИЈА Београд 64149 
1255 „НАПРЕДАК", ВЕЛЕТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ, НИКШИЋ Београд 64246 
1256 „НАРОДНА РАДИНОСТ", EXPORT • IMPORT Београд 61254 
1257 НАРОДНИ МУЗЕЈ Београд 64262 
1258 „НАВИП", НАРОДНО ВИНАРСТВО И ПОДРУМАРСТВО Земун 64270 
1259 „НЕИМАР", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 64289 
1260 „НОЛИТ", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 64297 
1261 „НОВОСТИ ИЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ", НОВИНСКА УСТАНОВА Београд 64300 
1262 „ОГРЕВ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Ниш 64513 
1263 „ОМНИАУТО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ 

ТРГОВИНУ Београд 64521 
1264 „ОМНИКОМЕРЦ", ИНОСТРАНА ЗАСТУПНИШТВА Београд 64548 
1265 „ПАЛИЛУЛА", МЕТАЛСКО-МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 64653 
1266 „ПАПИР", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИ M МАТЕ-

РИЈАЛОМ Београд 64601 
1267 „ПАРК", БИЉНА ПРОИЗВОДЊА, ВРЊАЧКА БАЊА, ПРЕДСТАВ-

НИШТВО Београд 64688 
1268 „ПАРТИЗАНСКИ ПУТ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 64696 
1269 „ПЕРЈЕ-ПРОДУКТ"! ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПЕРЈАНСКЕ СТРУКЕ Београд 164718 
1270 „PIKOPP", ПРЕДУЗЕЋЕ З А ИНДУСТРИЈСКУ КООПЕРАЦИЈУ Београд 64728 
1271 „PLANTA2KOOP", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ВОЋАРСТВО И ПО-

ВРТАРСТВО Београд 64734 
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1272 „ПЛАНУМ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Земун 64742 
1273 „ПЛУТОТЕХНА", ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ ПЛУТЕ И СТИРО-

ПОРА Београд 64750 
1274 „ПОБЕДА", ЛИВНИЦА Београд 64769 
1275 „ПОБЕДА", МОНТАЖНО-ИНСТАЛАТЕРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 64777 
1276 „ПОДГОРКА". ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРО-

ИЗВОДА Осечина 64785 
1277 „ПОЛЕТ", ДРВНИ КОМБИНАТ Пирот 64793 
1278 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА „КЛАС" Лајковац 64807 
1279 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА Предејане 64815 
1280 „ПОЉОПРОДУКТ", ЕХРОНТ-IMPORT Лесковац 64823 
1281 „ПОЉОПРОДУКТ", УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАМ 

ЦИЈА Београд 64831 
1282 „ПОЉОПРОМЕТ", EXPORT-IMPORT Ниш 64858 
1283 „ПОМОРАВЉЕ", ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ Светозарево 64866 
1284 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ШУМАРСТВА Београд 64874 
1285 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МА-

ШИНА Београд 64882 
1286 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ ВОЋА И 

ПОВРЋА Београд 64890 
1287 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПРИРОДНЕ СВИЛЕ И 

ПАМУКА Београд 64904 
1288 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ РОБНИХ КУЋА „БЕОГРАД" Београд 64912 
1289 „ПОТИСЈЕ", ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА, АДА, ПРЕДСТАВ-

НИШТВО Београд 64920 
1290 „ПРЕПОРОД", ПРИВРЕДНА ПОГОН КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ДОМА Пожаревац 64939 
1291 „ПРОГРЕС ИНВЕСТ", ИНЖЕЊЕРИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ Београд ' 64947 
1292 „ПРОГРЕС", ГРАЂЕВИНСКО. ПРЕДУЗЕЋЕ Пирот 64955 
1293 „ПРОГРЕС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ Београд 64963 
1294 „ПРОГРЕС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ГРАЂЕ-

64971 ВИНАРСТВО Младеновац 64971 
1295 „НРОЈМЕТАЛ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ Београд 64998 
1296 „ПРОСВЕТА", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65005 
1297 „ПРВИ МАЈ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65013 
1298 „ПРВИ МАЈ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ САВРЕМЕНЕ КОНФЕК-

65021 ЦИЈЕ Пирот 65021 
1299 „ПРВИ ПАРТИЗАН", ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Титово Ужице 65048 
1300 „ПУТНИК", ЈУГОСЛОВЕНСКО ТУРИСТИЧКО И АУТОБУСКО ПРЕ-

65056 ДУЗЕЋЕ Београд 65056 
1301 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ РОБНИХ КУЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ Београд 65064 
1302 „ПАРТИЗАН", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГО-

65072 ВИНУ Чачак 65072 

1303 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА „ИНТЕГРАЛ" Београд 65080 

1304 „ПРВА ИСКРА", ИНДУСТРИЈА БАЗНЕ ХЕМИЈЕ И УРЕЂАЈА Барич—Београд 65099 

13G5 „РАД", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65161 

1306 „РАД", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65188 

1307 „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА", ПРОДУКЦИЈА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА Београд 65196 

1308 „РА ДИОЕЛЕКТРО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР-
65218* ГОВИНУ Београд 65218* 

1309 РА ДИО-ТЕЛ ЕВИЗИЈА Београд 65226 

1310 „РАПИД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ Београд 65234 

13 И „РАТКО МИТРОВИЋ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65242 

1312 „РЕФЛЕКС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГО-
65250 ВИНУ Београд 65250 

1313 „РЕКОРД", ФАБРИКА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА Раковица 65269 
1314 РГП) РУДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Књажевац 65277 

1315 „RIMEX", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УНУТРАШЊИ 
65285 ПРОМЕТ Београд 65285 

1316 РУДАРСКИ ИНСТИТУТ Земун 65293 
1317 РУДАРСКО-ТО1ШОНИЧАРСКИ БАСЕЛ Бор 65307 
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1318 „РУДЕКС", П Р О И З В О Д Њ А РУДАРСКОГ ЕКСПЛОЗИВНОГ МАТЕ-
РИЈАЛА Београд 65315 

1319 „РУДИАП", EXPORT-IMPORT И У Н У Т Р А Ш Њ И ПРОМЕТ НА ВЕ-
Л И К О Београд 65323 

1320 РУДНИЦИ И Ж Е Љ Е З А Р А , „СМЕДЕРЕВО" Смедерево 65331 
1321 „РУДНИК", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ К О Н Ф Е К Ц И Ј Е И Р У Б Љ А Горњи Милановац 65358 
1322 „РУМАГ", ПОСЛОВНО У Д Р У Ж Е Њ Е Београд 65?л)б 
1323 „РАКЕТА", С А О Б Р А Ћ А Ј Н О ПРЕДУЗЕЋЕ И МЕЂУНАРОДНА ШПЕ-

ДИЦИЈА Титово Ужице 65374 
1324 „РАШКА", Т Е К С Т И Л Н И К О М Б И Н А Т Нови Пазар 65382 
1325 „РТБ БОР", БОР, ООУР П Р И С Т А Н И Ш Т Е И БРОДАРСТВО „ К Р А -

Ј И Н А " Прахово 65390 
1326 „РТБ БОР", БОР, ООУР „ЈУГОТЕХНА" IMPORT-EXPORT Београд 65404 
1327 „SAGE-EXPORT", ПОСЛОВНО У Д Р У Ж Е Њ Е ЗА И З В О З К А Д У Љ Е Београд 65471 
1328 САВЕЗ К О М П О З И Т О Р A ЈУГОСЛАВИЈЕ Београд 654G8 
1329 САВЕЗ М У З И Ч К И Х УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ Београд 65501 
1330 „САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА", И З Д А В А Ч К О - Ш Т А М П А Р С К О 

ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65528 
1331 „7, ЈУЛИ", ОПШТЕ ГРАЂЕВИНСКО П Р Е Д У З Е Ћ Е Београд 65536 
1332 „СЕМЕ", EXPORT-IMPORT ЗА ПРОМЕТ СЕМЕНСКЕ РОБЕ Београд 65544 
1333 „СИКО", У Д Р У Ж Е Њ Е ПРЕДУЗЕЋА САПУНСКЕ И К О З М Е Т И Ч К Е 

ИНДУСТРИЈЕ Београд 65552 
1334 „СИМА Л О Н Ч А Р Е В И Ћ " , Ф А Б Р И К А НАМЕШТАЈА Врање 65560 
1335 „СИРОВИНА", ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОТПАЦИМА Београд 65579 
1336 СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА Београд 65587 
1337 „СЛАВИЈА", БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА МЕСА Београд 65595 
1338 „СЛОБОДА", МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА Ч а ч а к 65609 
1339 „СЛОБОДАН П Е Н Е З И Ћ КРЦУН", В А Љ А О Н И Ц А Б А К Р А СЕВОЈНО Титово Ужице 65625 
1340 „СЛОВЕНИЈА ПРОМЕТ", Љ У Б Љ А Н А , ПРЕДСТАВНИШТВО Београд 65633 
1341 СПЕЦИЈАЛ ИЗОВ АНО З А Б АРИВ А Ч К О ПРЕДУЗЕЋЕ ВРАЊЕ, ПО-

СЛОВНА С Л У Ж Б А Београд 65641 
1342 „СПОРТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДРБУ Ф И С К У Л Т У Р Н И К РЕ-

КВИЗИТА Београд 65668 
1343 „ ,СРБИЈА ВИНО", У Д Р У Ж Е Њ Е ЗА ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАР-

СТВО Београд 65676 
1344 „СРБИЈА - IO. О К Т О Б А Р " И Н Д У С Т Р И Ј С К О - П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И 

К О М Б И Н А Т Велика Плана 65684 
1345 „СРБИЈА", Ш Т А М П А Р С К О - И З Д А В А Ч К О ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65692 
1346 „СРБИЈАНКА", И Н Д У С Т Р И Ј С К О - П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И К О М Б И Н А Т Ваљево 65706 
1347 „СРБИ J АГ1РО Д У КТ", ЕХ PORT- IMPORT Београд 65714 
1348 „СРБИЈАТЕКС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ Т Е К С Т И Л А Београд 65722 
1349 ,SRBOKOOP" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И П Р О -

МЕТ СТОКЕ Београд 65730 
1350 , СРБОКОТЕКС", EXPORT-IMPORT Београд 65749 
1351 „СРБОЛЕК", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКО С Н А Б Д Е В А Њ Е Београд 65757 
1352 „СТАКЛО-БЕОГРАД", ОБРАДА РАВНОГ СТАКЛА. ООУР „СТАК-

ЛО" Београд 65765 
1353 ..СТАНДАРД". У Д Р У Ж Е Њ Е ПРОИЗВОЂАЧА Е Л Е К Т Р И Ч Н И Х АПА-

РАТА Београд 65773 
1354 „СТОЧАР". П ОЉОПРИВРЕДНО- ИНДУСТРИ J СКИ К О М Б И Н А Т Пирот 65781 
1355 , 5СТОКОПРОДУКТ" У Д Р У Ж Е Њ Е ПРОИЗВОЂАЧА СТОКЕ И И З -

РАЂЕВИНА Београд 65803 
1356 . С Т Р А Ж Њ И Ц А " , ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА Баточина 65811 
1357 „СРБИ.! АТРАНС", С А О Б Р А Ћ А Ј Н О ПРЕДУЗЕЋЕ И МЕЂУНАРОДНИ 

ШПЕДИЦИЈА Ниш 65838 
1358 САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И РЕЗЕРВЕ ПРОИЗВОДА СА 

ПОСЕБНОМ НАМЕНОМ Београд 65846 
1359 САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ П Р Е Х Р А М Б Е Н И Х П Р О И З -

ВОДА Београд 65854 
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1360 „СТАРИ ГРАД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Београд 65862 

1301 „СВЕТЛОСТ", ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65870 
1362 САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗ-

ВОДА Београд 65889 
1363 ШАХОВСКИ САВЕЗ ЈУ ГОС ЛАВИ ЈЕ Београд 65927 
1364 „ШИНВОЗ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА Београд 65935 
1365 „ŠUMADIJA-ЕХРОИТ", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Смедеревска 

Паланка 65943 
1366 ,ШУМАДИЈА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАМОФОНСКАНА 

ПЛОЧА Баточина 65951 
1367 „ШУМАДИЈА.", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 65978 
1368 ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ „ЈАСЕН" Краљево 65986 
1369 „ТЕХНИКА", ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ Београд 66087 
1370 „ТЕХНОАУТО", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА, ООУР „БЕО-

ГРАД ДИСК" Београд 66095 
1371 „ТЕХНОХЕМИЈА", ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕ-

ЛИКО Београд 68109 
1372 „TEHNOKOOP", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Београд 66117 
1373 „ТЕХНОСЕРВИС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР-

ГОВИНУ Београд 66125 
1374 „ТЕК ИНГ- ИНВЕСТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ Београд * 66133 
1375 „ТЕЛЕОПТИК", ФАБРИКА ПРЕЦИЗНИХ ИНСТРУМЕНАТА И 

ОПРЕМЕ Земун 66141 
1376 „ТИМОТЕКС", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ Београд 66168 
1377 „ТИТО". БРОДОГРАДИЛИШТЕ Београд 66176 
1378 „ТОМА КОСТИЋ", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИ-

НАТ Лесковац 66184 
1379 „ТРАНСПОРТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УТОВАР, ИСТОВАР РОБЕ И ТЕ-

РЕТА Београд 66192 
1380 „ТРАНШПЕД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И 

ТРАНСПОРТ Београд 66206 
1381 „ТРИКО УНИОН", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ТРИКО-

ТАЖЕ Београд 66214 
1382 „ТРУДБЕНИК", ОПШТЕ ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Ражањ 66222 
1383 „ТУНЕЛOITAДЊA", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 66230 
1384 „ТУРИСТИЧКА ШТАМА", НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 66249 
1385 „ТЕХНОПРОМЕТ", EXPORT-IMPORT Београд 66257 
1386 „ТЕХНОПРОГРЕС", ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКИ БИРО КООПЕРА-

ЦИЈЕ Београд 66265 
1387 УНИЈА-ИНВЕСТ, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА Београд 66354 

1388 „УНИКОТЕКС", ПрСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА КОЖУ И ТЕКСТИЛ Београд 66362 
1389 „УНИОН", БИРО ЗА КОНСТРУКЦИЈУ И РАЗВОЈ Београд 66370 

1390 „УНИОН". ИНЖЕЊЕРИНГ, УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУ-
ЗЕЋА Београд 66389 

1391 „УНИВЕРЗАЛ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГО-
ВИНУ Београд 66397 

1392 „УЗОР", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Смедеревска 
. Паланка 66400 

1393 „ВAТРОСИРЕМ", ФАБРИКА ВАТРОГАСНИХ СПРАВА И УРЕЂАЈА Београд 66508 

1394 „ВЕТПРОМ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЛЕКОВА И 
ЦЕЛИВА Београд 66516 

1395 „ВИСКОЗА", КОМБИНАТ ИНДУСТРИЈЕ ВИСКОЗНИХ ПРОИЗВОДА 
И ЦЕЛУЛОЗЕ Лозница 66524 

1396 „ВОЋАР1. ПРОИЗВОДЊА, EXPORT-IMPORT, ООУР „ТРЖНИЦА-
-БЕОГРАД'- Београд 67532 

1397 „VOČARCOOP", ПРОИЗВОДЊА, EXPORT-IMPORT Београд 66540 
1398 „ВУК КАРАЏИЋ", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 7 Београд 66559 
1399 „ЗАДРУГАР", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 66664 
1400 ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ Београд 66672 
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1401 ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА Београд 66680 
1402 „ZANAT-EXPORT", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ Београд 66699 
1403 „ЗАПАДНА СРБИЈА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ 

ПРЕДУЗЕЋА Београд 66702 
1404 „ЗАСТАВА", АУТО-КУЋА Београд 66710 
1405 ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА Београд 66729 
1406 ЗАВОД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ Ј Ж Београд 66737 
1407 ЗАВОД ЗА ПРОТЕТИКУ Београд 66745 
1408 ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОМАЌИНСТВА ГРАДА БЕОГРАДА Београд 66753 
1409 ЗАВОДИ „ЦРВЕНА ЗАСТАВА", ООУР ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТРГО-

ВИНУ Београд 66761 
1410 „ЗДРАВЉЕ", ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРО-

ИЗВОДА Лесковац 66788 
1411 „ЗМАЈ4, ИНДУСТРИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА Земун 66796 
1412 „ЗОРКА", ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА Шабац 66818 
1413 ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ Нови Београд 66826 
1414 ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИМО — ИНДУСТРИЈА МАШИНА И 

ОПРЕМЕ Београд 66834 
1415 ЗАЈЕДНИЦА РАДИОДИФУЗНИХ УСТАНОВА СФРЈ, ЈУГОСЛОВЕН-

СКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА Београд 66842 
1416 „ЖЕГРАП", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Београд 66923 
1417 „ЖУПСКИ РУБИН", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ Крушевац 66931 
1418 ЖТП БЕОГРАД, ООУР СЕРВИС ЗА НАБАВКЕ, УВОЗ-ИЗВОЗ Београд 66958 

САП ВОЈВОДИНА 

1419 „AGROCOOP", EXPORT-IMPORT Нови Сад 80012 
1420 „АГРОИНДУ СТРИЈА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Нови Сад 80020 
1421 „ A ГРОПРО ДУ КТ" Суботица 80039 
1422 „АГРОСАВЕЗ" ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Сомбор 80047 
1423 „АГРОВОЈВОДИНА", EXPORT-IMPORT Нови Сад 80055 
1424 „ASIМРЕХ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ Нови Сад 80063 
1425 „АУТООПРЕМА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И ОДРЖАВАЊЕ ВО-

ЗИЛА Суботица 80071 
1426 „АГРОВОЈВОДИНА", EXPORT-IMPORT, ООУР „УНИАГЕНТ" Нови Сад 80098 
1427 „АГРОВОЈВОДИНА", EXPORT-IMPORT, ООУР „UNIEXPORT" Нови Сад 80101 
1428 „А ГРОВО ЈЕО ДИН A", EXPORT-IMPORT, ООУР „УНИМПОРТ" Нови Сад 80128 
1429 „БАЧКАПРОДУКТ", ИН ДУ СТРИЈСКО-ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ Суботица 80187 
1430 „БАЧКА". ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Сомбор 80195 
1431 „БАНАЋАНКА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ РУКОМ ЧВО*>ОВАНИХ 

ТЕПИХА Нови Кнежевац 80209 
1432 „БАНАТ", ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Зрењанин 80217 
1433 „БАНАТ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Зрењанин 80225 
1434 „БАНЕ СЕКУЛИЋ", МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА Сомбор 80233 
1435 „БЕЧЕЈ", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ Бечеј 80241 
1436 „БИОГРАФИКА", ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Суботица 80268 
1437 „CINEOPTIC", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КИНО- И ФОТО-МАТЕРИ- t 

ЈАЛА Нови Сад 80373 
1438 „ДЕКОР", ТЕКСТИЛНА -Ј1НДУСТРИЈА Бачки Петровац 80683 
1439 „ДИНАМОТРАНС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ Суботица 80691 
1440 „ДРВНИ КОМБИНАТ", ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ Сремска 

Митровица 80705 * 
1441 „ДРВО", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Чантавир 80713 
1442 „ДУНАВ—ТИСА—ДУНАВ", ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ Нови Сад 80721 
1443 „ДУШАН СТАНИЧКОВ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗ-

ГРАДЊУ Сомбор 80764 
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1444 ДУВАНСКИ КОМБИНАТ Нави Сад 80772 
1445 „27. МАРТ", ИНДУСТРИЈА МОТОРА, ДЕЛОВА И ОДЛИВАКА Нови Сад 80780 
1446 „27. ОКТОБАР", ПРОИЗВОДНО РЕМОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ - Рума 80799 
1447 „ФОРУМ", НОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Нови Сад 81205 
1448 „ГОРЕЊЕ", БЕЛЕЊЕ, ООУР ПОГОН ЕЛЕКТРИЧНИХ, МОТОРА 

„СЕВЕР" Суботица 81310 
1449 „ИГЛО", ХЛАДЊАЧА Хоргош 81523 

,1450 ИНДУСТРИЈА СТАКЛА Панчево 81531 
1451 ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ КУДЕЉНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ 

ПРОИЗВОДА Бачка Паланка 81558 
1452 „ИНДУСТРОСЕРВИС", СПОЉНОТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Нови Сад 81566 
1453 „ИНЂИЈА", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ Инђија 81574 
1454 „ИНЂИЈА", ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ, ООУР „АУТОПРЕ-

ВОЗ" Инђија 81582 
1455 „ИНГПРЕД", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ Инђија 81590 
1456 „ИНТЕГРАЛ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Суботица 81604 
1457 ,.INTEREXPORT", БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА Нови Сад 81612 
1458 „INTEREXPORT", БЕОГРАД, ООУР „ХЕМОФАРМ" Вршац $1620 
1459 „INTEREXPORT", БЕОГРАД, ООУР „ШЕХ" Вршац 81639 
1460 „ИНТЕРСЕРВИС", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ 

ФИРМИ Нови Сад 81647 
1461 „ИНЖЕЊЕРИНГПРОЈЕКТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

УСЛУГЕ Сомбор 81655 
1462 „ИСТРА", ФАБРИКА АРМАТУРА Кула 81663 
1463 „ИНВЕСТ-СЕРВИС", EXPORT-IMPORT Нови Сад 81671 
1464 „ЈОВАН МИКИЋ", ФАБРИКА ТЕПИХА Суботица 81779 
1465 „ЈУГОАГРАР", EXPORT-IMPORT Нови Сад 81787 
1466 „ЈУГОДЕНТ", ИНДУСТРИЈА ЕЛЕКТРОМЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА И 

81795 ОПРЕМЕ Нови Сад 81795 
1467 „ЈУГОДРВО", УВОЗ-ИЗВОЗ ДРВЕТА И ДРВНИХ ПРОИЗВОДА, 

81809 БЕОГРАД Нови Сад 81809 
1468 „ЈУГОКОМЕРЦИЈА", EXPORT-IMPORT, УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ Нови Сад 81817 
1469 „J УГОКУДЕЉA", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ • Нови Сад, 81825 
1470 „ЈУГОПЕТРОЛ", EXPORT-IMPORT Нови Сад 81833 
1471 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ, 

81841 ООУР „АГРОИНСПЕКТ" Нови Сад 81841 
1472 „KOPRODUKT- К01МРЕХ", EXPORT-IMPORT Нови Сад 81049 
1473 „КОПРОДУКТ", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПР. И ПРЕХР. ИН-

81957 ДУСТРИЈЕ Нови Сад 81957 
1474 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Нови Сад 81965 
1475 „КООПЕРАТИВА", ООУР „СНЕМО-СООР" Нови Сад 81973 
1476 „КООПЕРАТИВА", ООУР „СИРКАРСТВО" Нови Сад 81981 
1477" „КООПЕРАТИВА", ООУР „ПОЉОПРИВРЕДА" Нови Сад 82007 
1478 „КООПЕРАТИВА", ООУР „ХМЕЉ" Нови Сад 82015 
1479 „ЛИМПРОДУКТ", ФАБРИКА ЛИМЕНЕ АМБАЛАЖЕ Нови Сад 82074 
1480 ЛИВНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТЕМПЕРА Кикинда 82082 
1481 „МАТРОЗ", ФАБРИКА ЦЕЛУЛОЗЕ И ПАПИРА Сремска Митровица 82295 
1482 „МЕТАЛ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНИХ МА- 82309 ШИНА Апатин 82309 
1483 „МЕТЕОР", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ИЗ-

82317 ВОЗ-УВОЗ Суботица 82317 
1484 „МАРКЕТИНГ", ПРЕДУЗЕЋЕ Нови Сад 82325 
1485 „МЕРКУР", ИНДУСТРИЈА КОЖНЕ И МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ Бачка Паланка 82333 
1486 „НАФТАГАС", НАФТНА ИНДУСТРИЈА Нови Сад 82422 
1487 „НИНА", НОВОСАДСКА ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА Нови Сад 82430 

1488 „НОВА БУДУЋНОСТ", ФАБРИКА НАМЕШТАЈА Суботица 82449 
1489 „НОВР1ТЕТ", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ САВРЕМЕНЕ КОНФЕКЦИЈЕ Нови Сад 82457 
1490 „НОВКАБЕЛ", НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА Нови Сад 82465 
1491 НОВОСАДСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ Нови Сад 82473 
1492 „НОВПАК", ИНДУСТРИЈА АМБАЛАЖЕ EXPORT-IMPORT Нови Сад 82481 
1493 „8. ОКТОБАР", ФАБРИКА НАМЕШТАЈА Бечеј 82686 
1494 „ПАНЧЕВО", ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА Панчево 82791 
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1495 „ПА ѓЈ K O MEP Ц", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ 
ФИРМИ Нови Сад 82805 

1496 „ПАРТИЗАН", ФАБРИКА БИЦИКЛА Суботица 82813 
1497 „ПЛАНТА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Vl Нови, Сад 82821 
1498 „ПЛАНТЕКС", ИНДУСТРИЈСКО-ТЕКСТИЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ' ' Пландиште 82848 
1499 „ПОБЕДА", ИН ДУ СТРИЈА МАШИНА И ЗУПЧАНИКА Петроварадин 82858 
1500 „ПОЉОПРИВРЕДА", EXPORT-IMPORT, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Нови Сад 82864 
1501 „ПОТИСЈЕ", ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА И ЗУПЧАНИКА Ада 82872 
1502 ПРЕДУЗЕТА ЗА МОЛЕРОВЕ И ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ Нови Кнежевац 82830 
1503 ,,PRODEX", ЕХРОКТ-IMPORT Нови Сад 82339 
1504 „ПРОДУКТНА", ЕХРОКТ-IMPORT Нови Сад 82992 
15С5 „1. МАЈ". ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Бачка Топола 82310 
1506 „ПОЉОСТРОЈ", ПРОИЗВОДНО РЕМОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ Сремска Митровица 82929 
1507 РУДАРСКО- ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Врдник 83033 
1508 „САНИТАРИЈА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ Нови Сад 83143 
1509 „СЕРВО МИХАЉ", ИНДУСТРИЈСКО-ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИ-

НАТ Зрењанин 83151 
1510 „СЛАВИЦА" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА Зрењанин 83178 
1511 „СЛОГА", ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИДЕРСКЕ РОБЕ И ТРИ-

КОТАЖЕ Зрењанин 83186 
1512 „СОЛИД", КОМБИНАТ ОБУЋЕ, ПЛАСТИКЕ И КОЖЕ Суботица 83194 
1513 ,,SPOLEX", ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Бачки Петровац 83203 
1514 „СТОТЕКС", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕКСТИЛ PI ОБУЋУ 

НА ВЕЛ PI КО Нови Сад 83216 
1515 „СЛАВИЈА", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Вршац 83224 
1516 „ШПЕДИЦИЈА", ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ Кикинда 83321 
1517 „ТЕХНОГВОЖЂАР", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ 

ТРГОВИНУ Нови Сад 83437 
1518 „ТЕКСТИЛ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ПРОМЕТ 

ТЕКСТИЛА Зрењанин 83445 
1519 „ТЕСЛА", ИН ДУ СТР! IJA СИЈАЛИЦА Панчево 83453 
1520 „ТИТО" ЕРО ДОГРАДИЛ ИШТЕ, БЕОГРАД. ПОГОН „САВА" Мачванска 

Митровица 83461 
1521 „ТРГОЦЕНТАР", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ 

ХЕРД ИК АЛИЈА Нови Сад 834С8 
1522 „ТРГОПРОМЕТ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕШОВИТОМ РОБОМ 

НА ВЕЛР1КО Суботица 83493 
1523 „УНИВЕРЗАЛ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Кањижа 83607 
1524 „УТВА", ФАБРИКА АВИОНА Панчево 83015 
1525 „ВОЋЕ", ЗАГРЕБ, ПРЕДСТАВНИШТВО ЗА САП ВОЈВОДИНУ Суботица 83720 
1526 „ВОЈВОДР1НА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ, НОВИ САД, ПОСЛОВ-

НИЦА Суботица 83739 
1527 „ВОЈВОДИНА", ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ Нови Сад 83717 
1528 „ВОЈВОДИНА", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ Нови Сад 83735 
>529 „ВОЈВОДИНА", EXPORT-IMPORT Нови Сад 83763 
1530 „VRBAS-COMMERCE", РАДНА ОРГАНИЗАЦР1ЈА ЗА ПРОМЕТ НА~ 

ВЕЛИКО И МАЛО Врбас 83771 
1531 „BOJВСДИНА-КОМЕРЦ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛРЖО, 

ЗАСТУПАЊЕ СТРАНИХ ФИРМИ Нови Сад 83703 
1532 ЗООЛОШКР1 ВРТ „ПАЛИЋ" Суботица 83037 
Ј533 „ЗРЕЊАНИН", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Зрењанин 83395 
1534 „ЖЕЉЕЗНИЧАР", ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ КОНФЕКЦИЈЕ И УНИ-

ФОРМР1 Суботица 84018 

САП КОСОВО 

1535 „АГИМИ", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Приштина 90013 
*536 „БАЛКАН", ГУМАРСКО-ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА, ООУР ОПШТЕ 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ Сува Река 90115 
1537 ЕХ1МКОЅ, ,,EXPORT-IMPORT КОСОВА", СПОЉНОТРГОВИНСКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ Приштина 90824 
1538 „INTEREXPORT", БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА Приштина 91227 
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1 2 3 4 

1539 „КОСОВОТРАНС", АУТОТРАНСПОРТНО САОБРАЋАЈА) ПРЕДУ-
ЗЕЋЕ Приштина 91332 

1540 „KOSOVO-EXPORT", ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМ-
БИНАТ Приштина 91448 

1541 „ЛИРИЈА", ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО Призрен 91553 
1542 ,,PROGRES~EXPOKT", ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМ-

БИНАТ Призрен 92169 
1543 „РАМИЗ САДИКУ", ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ Приштина 92274 
1544 „РИЛИНДИЈА", НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Приштина 92282 
1545 „ТАН", НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Приштина 92592 
1546 „ТРЕПЧА", РУДАРСКО МЕТАЛУРШКО-ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ Косовска Митровица 92606 

lil. КОРИСНИЦИ ЗА УВЕЗЕНИ СТОКИ СПОРЕД 
СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ОДНОСНО ГРАНКИ И 

ДРУГИ КОРИСНИЦИ 

Реден Стопанска дејност, стопанска 
број гранка и друга дејност Шифра 

1 2 3 

1 Производство, пренос и дистрибуција 
11100 на електрична енергија 11100 

2 Р з у ј н и ц и на јаглен 11210 
3 Преработка на јаглен 11220 
4 Производство на нафта и природен гас 11310 
5 Преработка на нафта и гас 11320 
6 Преработка на саѓи 11330 
7 Рудници на железо 11410 
8 Железарници 11420 
9 Рудници на обоени метали 11510 

10 Производство на обоени метали 11520 
11 Валачници на обоени метали 11530 
12 Рудници на неметални минерали, ос-

вен рудници на сол и солани 11610 
13 Рудници на сол и солани 11620 
14 Производство на стакло 11630 
15 Производство на огноотпорни матери-

јали * 11640 
16 Производство на порцелан и керамика 11650 
17 Преработка на други неметални мине-

рали 11680 
18 Производство на метални репродук-

циони материјали 11710 
19 Производство на метални конструкции 11720 
20 Производство на машини и уреди ос-

11730 вен електрични 11730 
21 Производство на производи на прециз-

ната механика 11740 
22 Производство и ремонт на шински во-

зила 11750 
23 Производство на друмски и други во-

зила 11760 
24 Производство на метални стоки за 

широка потрошувачка 11770 
25 Друга металопреработувачка индус-

трија 11780 
26 Бродоградба 11800 

- 27 Производство на електрични машини, 
апарати и уреди 11910 

28 Производство на електрични апарати 
за домаќинството 11920 

29 Производство на кабли и други елек-
троспроводници 11930 

1 2 

30 Производство на електронски и теле-
комуникациони уреди и делови 

31 Друга електроиндустрија 
32 Производство на базни хемиски про-

изводи 
33 Производство на лекови и други фар-

мацевтски производи 
34 Преработувачи хемиска индустрија 
35 Вадење на градежен камен, песок и 

чакал и производство на вар и гипс 
36 Производство на тули и ќерамиди 
37 Производство на цемент и цементни 

азбест--производи 
38 Производство на други градежни ма-

теријали 
39 Производство на режана граѓа и плочи 
40 Производство на финални производи 

од дрво 
41 Хемиска преработка на дрво и про-

изводство на кибрит 
42 Производство на хартија, "дрвесина, 

целулоза, картон и лепенка 
43 Производство на хартиена и картон-

ска амбалажа и хартиена конфекција 
44 Производство на конопово" и ленено 

влакно 
45 Производство на памучни предива и 

ткаенини 
46 Производство на волнено предиво и 

ткаенини 
47 Производство на предива и ткаенини 

од природна и вештачка свила 
48 Производство на предива и ткаенини 

од тврди влакна 
49 Производство на плетени стоки 
50 Производство на долна облека и облека 
51 Друга текстилна индустрија 
52 Преработка на кожа ч 
53 Производство на кожеви обувки 
54 Производство на кожена галантерија 
55 Индустрија на гума 
56 Мелници и лупилници на ориз 
57 Преработка на брашно 
58 Преработка на овошје, зеленчук, месо 

и млеко 
59 Шеќерани 
60 Производство на бонбони, слатки и 

какао — производи 
61 Производи на растителни масла и 

масти 
62 Производство на шпиритус и пија-

лаци 

11940 
11930 

12010 

12040 
12050 

12110 
12120 

12130 

12180 
12210 

12220 

12230 

12310 

12320 

12410 

12420 

12430 

12440 

12450 
12460 
12470 
12480 
12510 
12520 
12530 
12600 
12710 
12720 

12730 
12740 

12750 

12760 

12770 
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оз друга прехранела индустрија 12780 
64 Графичка индустрија, новинска и из-

давачка дејност 12800 
65 Обработка на тутун 12910 
66 Производство на цигари, пури и друго 12920 
67" Филмска индустрија 13000 
68 Геолошки и рударски истражувања 13100 
69 Друга ненаведена индустрија 13800 
70 Земјоделство ^ 21100 
71 Рибарство 21200 
72 Водостопанство 21300 
73 Шумарство 30000 
74 Градежништво 40000 
75 Железнички сообраќај 51100 
76 Поморски сообраќај 51200 
77 Речен и езерски сообраќај 51300 
78 Воздушен сообраќај * 51400 
79 Друмски сообраќај 51500 
80 Градски сообраќај 51600 
81 Претоварни и други услуги 51700 
82 Поштенски, телеграфски и телефон-

ски сообраќај 51900 
83 Трговија и угостителство 60000 
84 Занаетчиство > 70000 
85 Станбена и комунална дејност 80000 
86 Културна и социјална дејност 90000 
87 Други вонстопански дејности (освен 

ЈНА и сојузните дирекции за резерви) 00010 
88 Југословенска народна армија и воени 

пошти 00020 
89 Сојузна дирекција за резерви 00030 
90 Приватници 00040 

IV. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКИ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Реден !назив на социјалистичката ре-
бро} публика, односно на социјалис-

тичката автономна покраина Ш и ф р а 

1 2 3 

11 Босна и Херцеговина 1 
2 Црна Гора 2 
3 Хрватска 3 
4 Македонија 4 
5 Словени! а 5 
6 Србија 6 
7 Војводина 8 
8 Косово 9 

А ' 
S I V. НАДЛЕЖНИ НАРОДНИ БАНКИ ; 

Реден 
број Седиште на Народната банка Ш и ф р а 

1 
*2 
3 
4 
5 

Сараево 
Титоград 
Загреб 
Скопје 
Љубљана 

108 
205 
302 
418 
507 

Белград 
Белград — Воен сервис во сос-
тав на Народна банка на Ју-
гославија 
Нови Сад 
Приштина ' 

VI. ДРЖАВИ 

1. Европа 

604 

612 
809 
906 

Реден 
i 

број Назив на земјата Ш и ф р а 

1 2 3 

1 Албанија 101 
2 Андора 102 
3 Австрија 103 
4 Белгија 104 , 
5 Бугарија 105 

- 6 ЧССР 106 
7 Данска 107 
8 ДР Германија 108 
9 Финска 109 

10 Франција 110 
11 Гибралтар l i l 
12 Грција 112 
13 Холандија ИЗ 
14 Ирска 114 
15 Исланд 115 
16 Италија 116 
17 Југославија 117 
18 Лихтенштајн 118 
19 Луксембург 119 
20 Унгарија 120 
21 Малта 121 
22 Монако 122 
23 Норвешка 123 
24 Полска 124 
25 Португалија 125 
26 Романија 126 
27 Сан Марино 127 
28 СР Германија 128 
29 СССР 129 
30 Шпанија 130 
31 Швајцарија 131 
32 Шведска 132 
33 Велика Британија 133 

2. Азија * 

1 2 3 

1 Авганистан 201 
2 Бахреин 202 
3 Бангладеш 203 
4 Бурма 204 
5 Бутан 205 
в Филипини 206 

' 7 Хонг-Ковг > 207 
8 Индија 208 
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1 2 3 1 2 3 

9 Индонезија 209 23 Малави 323 
10 Ирак 210 24 Мали 324 
11 Иран 21.1 25 Мавританија 325 
12 Израел 1 212 26 Маврицијус 326 
13 Јапонија 213 27 Мароко 327 
14 Јеменска Арапска Република 214 28 Мозамбик 328 
15 Јемен Јужен 215 29 Нигер 329 
16 Јордан 1 216 30 Нигерија 330 
17 Демократска Кампуќија ' 217 31 Брег на Слонова Коска 331 
18 Кина 218 32 Руанда 332 
19 Кипар 219 33 Сенегал 4 333 
20 Кореја Јужна 220 34 Сиера Леоне 334 
21 Кореја Северна - 221 35 Сомалија 335 
22 Кувајт 222 36 Судан 336 
23 Катар и Труцијал 223 37 Свазиланд 337 
24 Лаос 224 38 Танзанија 338 
25 Либан 225 39 Того i 339 
26 Малезија 226 40 Тунис 340 
27 Малдивски Острови ( 227 41 Уганда 341 
28 Монголија 228 42 Заир 342 
29 Непал 229 43 Замбија 343 
30 Оман 230 44 Етиопија 344 
31 Пакистан 231 45 Египат 345 
32 Сауди Арабија 232 
33 Сингапур 233 
34 Сирија 234 
35 Шри Ланка 235 
36 Тајланд 236 
37 Турција 237 
38 Обединети Арапски Емирати 238 
39 Формоза — Тајван 241 
40 СР Виетнам 242 

3. Африка 

4. Северна и Средна Америка 

I 2 3 

I Алжир 301 
2 Ангола ' t i ' 302 
3 Ботсвана ' ! 303 
4 Бурунди . 304 
5 Централна Афричка Република 305 
6 Чад 306 
7 НР Бенин 307 
8 Габон 308 
9 Гамбија 309 

IO Гана 310 
l i Горња Волта ЗИ 
12 Гвинеја 312 
13 Гвинеја Бисао 313 
14 Ро дез иј a 314 
15 •Мужноафричка Унија 315 
16 Камерун 316 
17 Кенија 317 
18 Конго (Бразавил) 318 
19 Лесото 319 
20 Либерија 320 
21 Либија 321 
22 Мадагаскар 322 

I 2 3 

I Бахамски Острови 401 
2 Барбадос 402 
3 Бермудски Острови 403 
4 Британски Хондурас 404 
5 Ел Салвадор 405 
6 Доминиканска Република 406 
7 Гвадалупа • « 407 
8 Гватемала 408 
9 Хаити 409 

IO Холандски Антили 410 
l i Хондурас 411 
12 Јамајка 41'2 
13 Канада 413 
14 Костарика 414 
15 Куба 415 
16 Мартиник 416 
17 Мексико * 417 
18 Никарагва 418 
19 Панама 419 
20 Порторико „ 420 
21 САД 421 
22 Тринидад и Тобаго 422 
23 Сен Ките — Невис Ангиља ! 423 

5. Јужна Америка 

1 
2 

Аргентина 
Боливија 
Бразил 
Чиле 

3 

501 
502 
503 
504 
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1 2 3 

5 Еквадор 505 
6 Француска Гијана 506 
7 Гијана (Гвајана) 507 
8 Колумбија 508 
9 Парагвај 509 

10 Перу 510 
И Уругвај 1 511 
ia Венецуела 512 

Океанија 

I 2 3 

I Австралија 601 
2 Папуа 602 
3 Нов Зеланд 603 
4 Фиџи 604 
5 Западен Самоа 605 
6 Нова Гвинеја 606 
7 Друга Океанија 609 

VIL ВИДОВИ НА ИЗВОЗОТ 

Видови на извозот што се однесуваат на извозната 
царинска декларација (VS 20, VS 21, VS 25 и VS 27) 

Реден 
број Вид на извозот 

2 

Ш и ф р а 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Редовен извоз 11 
Извоз на стоки со вградени привре-
мено увезени материјали 15 
Извоз на стоки на консигнација 22 
Конечно царинење на продадени сто-
ки од консигнационен склад во стран-
ство 23 
Извоз на стоки заради снабдување на 
превозни средства во меѓународниот 
сообраќај " 24 
Извоз на стоки — пазарна продажба 25 
Извоз на стоки — комисиона про-
дажба 26 
Извоз на стоки од страна на органи-
зации на здружен труд и други орга-
низации, без наплата на противвред-
ност 27 
Извоз на стоки на име помош — од 
страна на СФРЈ 29 
Извоз на привремено увезени стоки 
во непроменета состојба 33 
Извоз на привремено увезени стоки 
од облагородување (доработка, прера-
ботка, обработка) 35 
Извоз на привремено увезени стоки 
од поправка 36 
Привремен извоз на стоки на саеми и 
изложби 40 
Привремен извоз на алати и ситен 
инвентар од страна на организации 
на здружен труд што изведуваат ра-
боти во странство 41 
Привремен извоз на стоки заради 
употреба во процесот на производството 42 
Привремен извоз на стоки заради 
облагородување (обработка, доработ-
ка, преработка) . 44 

17 Привремен извоз по основ на отста-
пување изградба на инвестиционен 
објект на странски изведувач 45 

18 Привремен извоз на стоки заради де-
монстрација и испитување 46 

19 Привремен извоз на стоки заради 
поправка 47 

20 Привремен извоз по основ на работа 
на домашни организации на здружен 
труд во странство 48 

21 Друг привремен извоз 49 
22 Конечно царинење на привремено из-

везени стоки 55 
23 Конечно царинење на привремено из-

везени стоки на саеми и изложби 56 
24 Извоз по основ на долгорочна про-

изводствена кооперација со странски 
лица 57 

25 Извоз по основ на вложување средс-
тва на странски лица во домашни 
организации на здружен труд 58 

26 Редовен извоз по основ отстапување 
на изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач 59 

27 Отстапување права наѓ индустриска 
сопственост 60 

28 Извоз по основ на деловно-техничка 
соработка со странски лица 61 

29 Извоз за сопствени претпријатија ос-
новани во странство 62 

30 Извоз за мешовити претпријатија ос-
новани во странство 63 

31 Редовен извоз по основ на работа на 
домашни организации на здружен 
труд во странство 64 

32 Враќање на несоодветни стоки бб 
33 Извоз на стоки заради замена за 

несоодветни стоки што се вратени од 
странство 67 

34 Реекспорт * 77 
35 Рампласман 78 
36 Привремен извоз на стоки од страна 

на физички лица преку овластени ор-. 
ганизации на здружен труд 81 

37 Извоз на стоки од страна на физички 
лица преку овластени организации на 
здружен труд 88 

38 Извоз на привремено увезени стоки 
од страна на физички лица преку 
овластени организации на здружен 
труд 89 

39 Раздолжување на привремено извезе-
ни стоки со решение на царинарни-
цата 7 90 

VIH. ВИДОВИ НА УВОЗОТ 

Видови на увозот што се однесуваат на увозната 
царинска декларација (VS IO, VS 25 и VS 27) 

Реден 
број Вид на увозот 

2 

Ш и ф р а 

3 

1 Редовен увоз 11 
2 Увоз на стоки со вградени привремено 

извезени материјали 15 
3 Специјален увоз преку ООН 24 
4 Специјален увоз преку Црвен крст 28 
5 Увоз на стоки без плаќање на против-

вредност 29 
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6 Увоз на привремено извезени стоки во 
непроменета состојба 

7 Увоз на привремено извезени стоки од 
облагородување (доработка, преработка, 
обработка) 

8 Увоз на привремено извезени стоки од 
поправка 

9 Увоз на привремено извезени стоки од 
саеми и изложби 

10 Привремен увоз на опрема заради упо-
треба во процесот на производството 

11 Пресметка на давачките за привремено 
увезени стоки 

12 Привремен увоз на стоки заради вгра-
дување 

13 Привремен увоз на стоки заради обла-
городување 

14 Привремен увоз по основ на отстапува-
ње изградба на инвестиционен објект на 
странски изведувач 

15 Привремен увоз на стоки заради демон-
страција и испитување 

16 Привремен увоз на стоки заради по-
правка 

17 Привремен увоз по основ на работа на 
домашни организации на здружен труд 
во странство 

18 Друг привремен увоз 
19 Конечно царинење на привремено уве-

зени стоки 
20 Увоз по основ на долгорочна производ-

ствена кооперација со странски лица 
21 Увоз по основ на вложување средства 

на странски лица во домашни органи-
зации на здружеа труд 

22 Редовен увоз по основ на отстапување 
изградба на инвестиционен објект на 
странски изведувач 

23 Прибавување право на индустриска соп-
ственост 

24 Увоз по основ на деловно-техничка 
соработка со странски лица 

25 Увоз од сопствени претпријатија осно-
вани во странство 

26 Увоз од мешовити претпријатија осно-
вани во странство 

27 Редовен увоз по, основ на работа на до-
машни организации на здружен труд во 
странство 

28 Враќање на несоодветни стоки 
29 Ун оз на стоки заради замена за несоод-

ветни стоки што се вратени во стран-
ство. односно предадени на царинар-
ницата • 

30 Враќање на непродадена стоки 
31 Враќање на привремено извезени алати 

и ситен инвентар 
32 Рампласман 
33 Реекспорт 
34 Привремен увоз на стоки од страна на 

физички лица преку овластени органи-
зации на здружен труд 

35 Увоз «а стоил од страна на физички 
лица преку овластени организации на 
здружен труд 

36 Увоз на привремено извезени стоки од 
страна на физички лица преку орга-
низации на здружен труд 

33 

35 

36 

37 

37 Раздолжување на привремено увезени 
стоки со решение на царинарницата 90 

38 Царинење на стоки по службена дол-
жност (член 389 на Царинскиот закон) 92 

IX. РЕЖИМ НА УВОЗОТ 

Реден 

41 
број Режим на увозот Ш и ф р а 

41 
1 2 3 

42 1 Дозвола — Д Ol 
43 2 Девизен контингент - ДК 02 

44 
3 Глобална девизна квота — ГДК ОЗ 

44 4 Слободен увоз — ЛБ 04 
5 Условно слободен увоз — ЛБ** 05 

45 6 Стоковен контингент — РК Об 

46 7 Либерална дозвола — ДЛ 07 

47 X. ВИДОВИ ВАЛУТИ 

48 
49 

Реден 
број Валута Земја Шифра 

55 
1 2 3 4 

55 
1 Долар (А $) Австралија 601 

56 2 Шилинг (Sch) Австрија 103 
3 Франк (Bfr) Белгија 104 

57 4 Круна (Dkr) Данска 107 57 5 Марка (Fmk) Финска 109 
6 Франк (FF> Франција ПО 

58 7 Драхма (Dr) Грција 112 
8 Флорин (Hfl) Холандита 113 

59 9 Рупија (Ind. rup.) Индија 208 

60 
10 Динар (Ir. din.) Ирак 210 

60 11 Лира (Lit) Италија 116 

61 12 Изр. фунта (Iz. £). Израел 212 
61 

13 Јен (Yen) Јапонија 213 
62 14 Динар (Din.) Југославија 117 

15 Долар (Can. $) Канада 413 
16 Динар (Kuv. din.) Кувајт 222 

63 17 Марка (DM) Ср германија 128 
бб 18 Круна (Nkr) Норвешка 123 

19 H. 3. Долар (N. Z. $) Нови Зеланд 603 
20 Рупија (Pak. rup.) Пакистан 231 

67 21 Долар (USA $) САД 421 
68 22 Пезета (PT) Шпанија 130 68 

23 Франк (Sfr) Швајцарија 131 
69 24 Круна (Skr) Шведска 132 
78 25 Лира (T. Lit.) Турска 237 
79 26 Фунта (Lstg) Велика 

Британија 133 
27 Пресмет. долар (0$) Албанија 701 

81 28 Пресмет долар (0$) Авганистан 721 
29 Пресмет, долар (0$) Алжир 741 

88 зе Пресмет. фунта (Of) Бангладеш 722 
88 31 Пресмет. долар (OS) Бугарија 703 

32 Пресмет. долар (0$> Врази п 771 
89 33 Пресмет. долар (0$) Египет 742 
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XIII. ВИД И НАЦИОНАЛНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ, 
ОДНОСНО НА ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА 

34 Пресмет. долар (0$) 
35 Пресрет, долар (0$) 
36 Пресмет. долар (0$) 
37 Пресмет. индиска 

рупија (OIR) 
38 Пресмет. долар (0$) 

39 Пресмет. долар (0$) 
40 Пресмет. долар (0$) 
41 Пресмет. долар (0$) 
42 Пресмет. пакистан-

ска рупија (ClPR) 
43 Пресмет. долар (0$) 
44 Пресмет. долар (O?) 
45. Пресмет. долар (OS) 
46 Пресмет. долар (О?) 

Чехословачка 
Грција 
Гвинеја 

Индија 
Демократска 
Кампуќи j а 
Унгарија 
Монголија 
MP Германија 

Пакистан 
Полска 
Романија 
СССР 
Тунис 

704 
706 
743 

723 

725 
708 
726 
705 

727 
709 
710 
711 
745 

XI. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ 
ДАВАЧКИ 

Реден 
број Начин на плаќање 

1 

Ш и ф р а 

3 

1 Плаќање со општ налог за пренос (На-
лог 50) 1 

2 Компензации 2 
3 Плаќање со меница 3 
4 Одлагање на плаќање за бродови и 

авиони 4 
5 Обврзници на федерацијата 5 , 
6 Комбинирано плаќање 9 

ХИ. ЕДИНИЦИ НА МЕРИ ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Реден 
број Единица на мера Ш и ф р а 

1 2 3 

1 Парче 
2 Милиграм 
3 Грам 
4 Килограм 
5 Метричка цента — квинтал 
6 Тона 
7 Метар — должински 
8 Метар — квадратен 
9 Метар — кубен 

10 Метар — просторен 
11 Литар 
12 Хектолитар 
13 Карат ! 
14 Дузина ' 
15 Чифт ! 
16 Табак ' 
17 Фус 
18 Мегават 
19 Киловат 
20 Гарнитура — комплет 
21 Филтер тона 

И 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
33 
34 
35 
44 
45 
46 
55 
65 
66 
67 

Реден Вид на превозното, односно 
броз на преносното средство Ш и ф р а 

1 2 3 

1 Железница, домашна i j » 11 
2 Железница, странска i | i i 19 

. 3 Поморски брод, домашен I i 21 
4 Поморски брод, странски 29 
5 Речен пловен објект, домашен 31 
6 Речен пловен објект, странски 39 
7 Авион, домашен 41 
8 Авион, странски 40 
9 Друмско возило, домашно 51 

IO Друмско возило странско 59 
l i Електровод, водовод и др. 69 
12 Друго 81 

XIV. ОСНОВИ ЗА ИЗМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ 
СТАПКИ 

Реден Основи за измена на ца-
број ринските -стапки 

1 2 

Ш и ф р а 

3 

1 Снижена царинска стапка, количина 
и вредност на стоките неограничени 1 

2 Снижена царинска стапка, количина, * 
односно вредност на стоките ограни-
чена 2 

3 Снижена царинска стапка во однос на 
земјата на потеклото, количина и 
вредност на стоките неограничени 3 

4 Снижена царинска стапка во однос 
на земјата на потеклото, количина 
односно вредност на стоките ограни-
чена 4 

5 Трипартитна преференцијална царин-
ска стапка 5 

6 Преференцијална царинска стапка 6 
7 Стапка зголемена во однос на стапка-

та од Царинската тарифа 7 
8 Други измени на царинските стапки: 

— според одлуки, односно решенија 
во кои не се наведени тарифните 
броеви, односно тарифните ставови 
од Царинската тарифа 9 

— ослободувања од плаќање царина 
според Царинскиот закон 9 

— Други измени 9 

XV. НАЧИН НА УПАТУВАЊЕ НА СТОКИ ОД 
КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД 

Начин на упатување на 
Реден стоки од консигнационен 
број склад Ш и ф р а 

3 

Враќање на стоки од консигнационен 
склад во странство, односно во сло-
бодна царинска зона 
Упатување од консигнационен склад 
на стоки што се наменети за користе-
ње надвор од царинското подрачје на 
Југославија 
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1 

3 Пренесување на стоки од консигна-
ционен склад во царински магазин 
или царинско стовариште 3 

4 Пренесување на стоки од консигна-
ционен склад во царински склад 4 

5 Пренесување на стоки од еден во 
друг консишационен склад на ист 
држател 5 
Упатување на стоки од консигнаци-
онен склад во прирачен магазин на 
воздухопловно пристаниште за меѓу-
народен сообраќај 6 

6 

Упатување на стоки од консигнацио-
нен склад заради снабдување на до-
машни и странски бродови што со-
обраќаат со странство 
Упатување на стоки од консигнацио-
нен склад заради снабдување на воз-
духоплови што сообраќаат со странс-
тво 
Други случаи од конечното изнесу-
вање на стоките од консишационен 
склад 

XVI. ТЕХНИЧКИ СТОКИ ШТО ГР1 УВЕЗУВААТ 
ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

Реден 
Ш и ф р а број Назив на стоките Ш и ф р а 

1 2 3 

1 Латнички автомобили 
2 Товарни моторни возила 
3 Мотоцикли 
4 Велосипеди 
5 Моторни чамци 

001 
002 
003 
004 
005 

32 Електромотори 
33 Машини за обработка на дрво 
34 Апарати за заварување 
35 Машини за производство на пластич-

ни производи 
36 Машини за обработка на кожа 
37 Машини за мешање тесто 
38 Машини за хемиско чистење 
39 Машини за пеглање 
40 Хидраулични преси 
41 Хауби 
42 Мешалки за бетон 
43 Машини за производство на бетонски 

елементи 
44 Хидраулични дигалки 
45 Компресори 
46 Мазналки за паркет 
47 Печки за централно греење 
48 Котли за централно греење 
49 Рачна количка 
50 Машини за производство на сладолед 
51 Машини за миење садови 
52 Електрични пржалки 
53 Електрични апарати за варење .екс-

прес кафе 
54 Музички автомати 
55 Автомати за игра 
56 Тапани 
57 Сметачки машини 
58 Пишувачки машини 
59 Машини за перење долна облека 
60 Шивачки машини 
61 Машини за плетење 
62 Телевизори 
63 Магнетофони 

6 Мотори за превозни средства и чамци 006 64 Транзистори 
7 Делови за моторни возила 007 65 Радиоапарати 
8 Косачки, запрежни 008 бб Грамофони 
9 Косачки, моторни 009 67 Хармоники 

10 Косачки, тракторски 010 68 Клавири и хармониуми 
11 Трактори Oil 69 Електрични гитари -
12 Вршалки 012 70 Печки на нафта 
13 Самоврзачки 013 71 Шпорети 
14 Сламорежачки 014 72 Фрижидери 
15 Сеалки 015 73 Бојлери 
16 Култиватор;! 016 74 Шмукалка 
17 Машини за вадење компир 017 75 Миксери 
18 Превртувачи за сено 018 76 Електрични мелници за кафе 
19 Дробилки за пченка > 019 77 Електрични пегли 
20 Гмечалки за грозје i 020 78 Електрични греалки 
21 Моторни прскалки i 021 79 Електрични апарати за бричење 
22 Пумпи за вода 1 022 80 Фенови за коса 
23 Моторни пили 023 81 Фотографски апарати 
24 Автомати за напојување добиток 024 82 Кино-проектори и кино-камери 
25 Автомати за молзење 025 83 Дурбини 
26 Тракторски и камионски приколки 026 84 Ловечки пушки 
27 Запрежни коли 027 65 Пиштоли 
28 Запрежни гребла 028 86* Часовници 
29 Запрежни плугови 029 67 Ваги за домаќинство 
30 Стругови 030 88 Детска количка 1 1 

31 Дупчалка ОЗ* 89 Други технички производи 

032 
СЗЗ 
034 

035 
035 
037^ 
033 
039 
С40 
041 
042 

043 
044 
045 
046 
047 
043 
049 
050 
С51 
052 

053 
054 
055 
С56 
057 
033 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
057 
063 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081. 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
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U V O Z N A C A R I N S K A D E K I A R Д С П 
У В О З Н А Ц А Р И Н С К А Д Е Н А А Р А Ц 1 
i o s m i r a j robe na konsignaciju 
за сместуваше но стони но нонсигноцнј 
za spravilo blaga v konsignacijo . 
за смештај робе на т т ш т т 



Летов:, 20 август l f ^ СЛ У1ХБ СТИЛИСТ НА C 

OBRAZAC V / l 
Broj ( 420x305 mm ) 

Б р о ј 
Štev i lka 
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I Z V O Z N A C A R I N S K A D E 
И З В О З Н А Ц А Р И Н С К А А 

DUPLIRATI OD 1 - 6 9 

Ređot brci imenovan ta 
Реден бро) на наименување*« 
Zap. štev. i m e n o v a l a 
Ред, б?о» wa*w«etK>«a»fc» 

Režim Izvoda 
Режим на извозот 
Režim Izvoza 
Режим извоз* 

Broj i opis koleta — Број и опис на колегите 
Število in opis tovorkov — Број и опис колета 

25 

Broj zaključka 
Брен на заклучокот 
Številka zaključka 
Број закључи* I 

Datum zaključka 
Датум иа заклучокот 
Datum zaključka 
Датум заклучна I 

SR — SAP u ko|o| Je rob« proizvedena — CP САП во ио)« ce проимедени стоиш* 
SR SAP v kateri je Izdelano blago — CP — САП у којој је роб« произведена 

28 90 
Jedinica mjere 
Единица на мера 
Merska enota 
Јединица мере 

Količina u jedinici mje re 
Количина no единица на мера 
Količina v merski enoti 
Количина у Јединици мере 

Težina robe u kilogramima — Тежина на стоките во килограми 
Teža blaga v kilogramih — Тетина робе у иилограмима 

• Бруто — Bruto — Бруто Netto — Нето — Neto — Нето 

Valut« naplate _ 
Ведута на наплатете 

Valuta popunile 
Валута наплата . 

35 

I I I I 
DUPLIRATI OD 1—69 

Redni broj imenovanja 
Реден броЈ на наименување 
Zap. š tev . imenovanja 
Ред, број наименован^ 

l _ J Režim Izvoza 
Режим на извозот 
Režim Izvoza 
Режим извоза 

Broj I opis koleta — Број и опис на колегите 
Število In opis tovorkov — Број и опис колета 

25 

Broj zaključka 
БРОЈ на заклучокот 
Številka zaključka 
Број закључна I 

Datum zaključka 
Датум на заклучокот 
Datum zaključka 
Датум закључка I 

SR SAP u kojo] je robe proizvedene — CP САП io моја ce произведени стоките 
SR SAP v Mterl je Izdelano bl«QO — CP — САП у којој je роб« произведен« 

9 0 
29 I I 

Jedinica mjere 
Единица на мерз 
Verska enota 
Јединица мере 

Količina u jedinici mjere 
Количина во единица на мера 
Količina v merski enoti 
Количина у Ј е д и н и ц и мере 

Težina robe u kilogramima — Тежина на стоките во килограми -
Teža blaga v kilogramih — Тежина робе у килогрзмима 

Brutto ~ Бруто — Bruto — Бруто Netto — Него — Neto ~ Нето 

Valute palete 
Валута на исплетел 

Valute poplavi« 
Валута наплате , > 
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L_J i I 
DUPLIRATI OD 1—69 

Redni broj imenovanja 
. 'еден број на наименување! 
Zap štev imenovanja 
Ред Оро; наименован^ 

Režim Izvoza 
Режим на извозот 
Režim Izvoza ц> 
Режим извоза 

Broj I opis koleta — Број и опис на колегите 
Število in opis tovorkov — Spoj и опис колета 

Broj za) I jučta 
БООЈ на заклучокот 
Številka zaključka 
Spoj закључна I 

Datum zaključka 
Датум на заклучокот 
Datum zaključka 
Датум закључна t 

SR SAP u kojo] je robe proizveden« — CP САП to која ce пронајдени стонито 
SR SAP v katari je Izdelano blago — CP — САП у мојој je роб« произведена 

Јс Iju 
U m . . 

i jedinici mjere 
во единица на мера 

- merski enoti 
у јединица мере 

Težina robe u kilogramima ~ Тежина на стоките во килограми 
Teža blaga v kilogramih — Тежина робе у килограмима 

Brutto — Бруто — Bruto — Бруто Netto — Нето — Neto — Нето 

Valuta naplate 
Валута иа наплате 

Valuta poplačila 
Валута нап*ете 
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I I 
Robu pregledali — Прегледот на стоките ro извршиле 

Bla^o ^а pregledala — Преглед робе извршили 

Primjedba — Забелешка — Pripomba — Примедба 

Pregledu prisustvovao — При прегледот присуствувал 
Рп pregledu navzoč — Прегледу присусгвовао 

Primio duplikat deklaracije — Дупликатот на декларацијата примил 
Prejel dvojnik deklaraci je — Примио дуплинаг декларације (М Р. - М. П.) 

(blagajnik — благајник! 



Петок, 20 август 1976 

(Zig i potpis vozara — жиг и потпис на тозарот 
Žig in podpis prevoznika — жиг и потпис мавра} 
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Pošto ' је carinarnica obavila usporedbu, primio sam duplikat prljave 
По извршеното споредување од страна на царинарницата, примив дупликат од пријавата 
Po primerjanju, ki ga je opravila carinarnica, sem prejel duplikat prifave 
По извршеном сравњењу од стране царинарннце, примио сам дупликат пријаве 

od god. sa svim priloženim Ispravama, dne 
од 19 год. co сите приложени исправи, на денот 

z dne ob. z vsemi priloženimi listinami, dne 
од године са свим приложеним исправама,"дана 

sati 
часот. 

" uri < 
часова. 

19. 

godine 
година 

ob, 
година 

Vozar 
Возар 

Prevoznik 
Возар 
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Гтраига Ш а Број 37 СЛУЖБЕН' ЛИСТ НА СФРЈ Петок:, 20 џвту 



20. август СЛУЖБЕН" ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 — О р а н а 1С91 



Страна 1092 — Број 3? СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ " Летате, 20 август 191 



DK, 20 август 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 — Страна 109,1? 
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5 8 7 . 

Врз основа на член 223 став 2 и член 248 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 
10/76), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

П Р А В И Л Н И K 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА Ц А Р И Н Е Њ Е НА СТОКИТЕ С М д С Т & Ш ПОД 

ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

Член I 
Со овој правилник се пропишува постапката за 

отворање на ж ел езничко-цп римски магазини, ца-
рински складишта, царински сместувалишта и кон-
сигнациони складишта; начинот на спроведувањето 
на мерките на царинскиот надзор над стоките сме-
стени во царинските магазини, царинските складо-
ви, железиичко-царинските магазини, царинските 
складишта, царинските сместувалишта, и други про-
стории и простори, и над стоките што се излагаат 
на меѓународни саеми и изложби и начинот на 
водењето на евиденцијата за тие стоки; посебната 
постапка за царинење на стоките сместени во кон-
сигнационите складишта и начинот на водењето на 
евиденцијата за тие стоки и посебните мерки на 
царинскиот надзор во слободните царински зони. 

Член 2 -
Ако за сместување и ракување со некои стоки 

се пропишани посебни услови, царинарницата ќе 
одобри сместување на стоките во просториите и 
просторите од член 1 на овој правилник, само ако 
се неподиети тие услови. 

I. Царински магазини и царински складови 
Член 3 

Царинскиот магазин односно царинскиот склад 
мора да биде обележен со табла со натпис: „Царин-
ски магазин" односно „Царинска склад" и со нази-
вот на царинарницата на која магазинот односно 
складот и припаѓа. 

Местата за царинските складови ги одредува 
царинарницата, во спогодба со железничката ста-
ница и со лучката односно пристанишната органи-
зација на здружен труд. 

Член 4 
Во царинскиот магазин односно на царинскиот 

склад стоките се примаат од возачот, врз основа 
на пријавата за увозот и провозот на стоките 

За стоките сместени во царинскиот магазин од-
носно на царинскиот склад се води магазипска кни-
га, според образецот што е отпечатен кон овој пра-
вилник и е негов составен дел (Образец I). 

Член 5 
Стоките сместени во царинскиот магазин одно-

сно на царинскиот склад можат да се подигнат по 
извршеното царинење, ако според решението на 
царинарницата и се упатуваат на друга царинар-
ница, ако царинарницата, на барање на странката, 
го одобри сместувањето на тие стоки на некое дру-
го место надвор од царинскиот магазин односно 
склад, или ако стоките се враќаат во странство. 

Во случаите од став 1 на овој член, царинарни-
цата ги запишува во соодветните рубрики на мага-
зинската книга бројот и датумот на исправата врз 
основа на која стоките се подигнати од царинскиот 
магазин односно од царинскиот склад. 

Член 6 
Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот 

магазин или од царинскиот склад во времето што 
ќе го определи царинарницата во спогодба со желез -
ничката станица или со лучката односно приста-
нишната организација на здружен труд. 

II . Железничко-царински магазини 

Член 7 
Просториите за жслезничко-царински магазин 

ги оцрт болува железничката с т у п ц а , во согласност 
со царинарницата. За почетокот на работата на 
железничко-ц^рипскиот магазин е нотр-сп; o одобре-
ни® од царинарницата. 

Одобрението од став 1 на овој член царинарни-
цата го да sa ако со преглед утврди дека простории-
те се погодни за сместува и,е на стоки и дека се 

-исполнети условите за спроведување на мерките на 
царинел пот надзор. 

Секој влез во железничко-царинскиот магазин 
мора да има две различни брави. Клучот од едната 
брава го држи царинарницата а од другата — ж е -
лезничката станица. 

Член 8 
Во железничко-цариискиот магазин можат да 

с$ сместуваат исклучително увозни царински стоки, 
дома ше ги стоки оцаринети за извоз и стоки што се 
провозуваат. 

Член 9 
Во железничко-царинскиот магазин стоките се 

сместуваат врз основа на пријава за увоз и провоз 
на стоките односно извозна царинска декларација . 

Податоците за стоките што се сместени во ж е -
лезпичко-царинскиот магазин се запишуваат во 
магазинската книга, .што ја води царинарницата. 

Член 10 
Стоките сместени во железничко-царинскиот 

магазин можат да се подигнат по извршеното ца -
ринење, ако според решението на царинарницата и 
се упатуваат на друга царинарница, ако царинар-
ницата, на барање на странката, одобри сместување 
на тие стоки на некое друго место надвор од ж е -
лезничко-царинскиот магазин, или ако стоките се 
враќаат во странство. 

Во случаите од став 1 на овој член, железнич-
ката станица ги запишува во соодветните рубрики 
на магазинск^та книга бројот и датумот на испра-
вата врз основа на која стоките се подигнати од 
железничко-царинскиот магазин. 

HI. Царински складишта 

Член И 
На барање на организацијата на здружен труд 

чи ј предмет на работењето е складирањето на сто-
ки, одобрение за отворање на царинско складиште 
издава царинарницата во чие седиште односно се-
диште на нејзината организациона единица ќе се 
отвори царинското складиште. 

Коп барањето за отворање на царинско склади-
ште се поднесува: 

1) извод од регистарот на надлежниот стопански 
суд за предметот на работењето на подносителот на 
барањето: 

2) скица и технички опис на просториите и про-
сторите наменети за царинско складиште; 

3) изјава на подносителот на барањето дека се 
обезбедени просториите и инвентарот потребни за 
спроведување на мерките нб царинскиот надзор и 
на царинењето на стоките во царинското складиште. 

Член 12 
Пред давањето на одобрението за отворање на 

царинското складиште, царинарницата формира ко-
мисија, која со преглед на просториите и простори-
те наменети за царинското складиште, утврдува д а -
ли тие простории и простори се погодни за сместу-
вање па царински стоки и дали се обезбедени усло-
ви за спроведувале на мерките на царинскиот над-
зор 

Комисијата од став I на овој чл'\ч се состои од 
претседател и два члена, што ги именува царинар-
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ницата од редовите на работниците на царинарни-
цата. 

Комисијата за својот наод составува записник 
во три примероци, од кои два примерока задржува 
царинарницата, а третиот му се доставува на под-
носителот на барањето (во натамошниот текст: др-
жателот на складиштен). 

"Условите под кои на царинарницата и се ставаат 
на располагање просториите и инвентарот потребни 
за спроведување на мерките на царинскиот надзор 
и за царинење на стоките во царинското складиште, 
се регулираат со посебен договор помеѓу држателот 
на складиштето и царинарницата. 

Член 13, 
Царинското складиште мора да биде обележене* 

со табла на која е испишан натписот: „Царинско 
складиште" и називот на држателот на склади-
штен . 

Секој влез во просториите и просторите на ца-
ринското складиште во кои се сместуваат царински 
стоки, мора да биде под непосреден царински над-
зор или мора да има две различни брави. Клучот 
од едната брава го држи царинарницата, а од дру-
гата — држателот на складиштен. 

Член 14 
Во царинското складиште можат да се сместу-

ваат увозни неоцаринети стоки, домашни стоки 
оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат. 

На отворениот простор на царинското склади-
ште можат да се сместуваат преобемни и кабести 
стоки, како и стоки што поради своите својства не 
се. погодни за сместување во затворени простории. 

Другите стоки можат да се сместуваат на отво-
рен простор на царинското складиште само со прет-
ходно одобрение на царинарницата. 

Држателот на складиштен е должен стоките од 
став 1 на овој член да ги држи одвоено и видно да 
ги обележи со соодветен натпис. 

Член 15 
Натоварот, преносот и сместувањето на стоките 

во царинското складиште се врши, и тоа на: 
1) истовар на стоки од брод или воздухоплов —» 

врз основа иа манифест, односно извод од мани-
фесто^ а пренос и сместување на е н к и во царин-
ското складиште — врз основа на пријава за увоз 
и ПРОВОЗ на стоки; 

2) стоки упатени во складиште — врз основа на 
пријава за увоз и провоз на стоки и превозна ис-
права; 

3) стоки што се преместуваат од царинскиот ма-
газин, од царинскиот склад, од железничко-царин-
ск::от магазин, од царинското сместувалиште или од 
друго царинско складиште — врз основа на решение 
на царинарницата; 

4) домашни стоки оцаринети за извоз — врз ос-
нова на извозна царинска декларација. 

Пријавата за увоз и провоз на стоки се подне-
сува до царинарницата најдоцна до 12 часот наред-
ниот ден од денот на пристигањето на стоките. 

Член 16 
Во царинското складиште е дозволено, со прет-

ходно одобрение и под надзор на царинарницата: 
дснатурирање. алкохолизирање, . прелажување, сор-
тирање, чистење и вршење на други работи во врска 
со одржувањето на стоките. 

По извршувањето на некое од дејствијата од 
став I на овој член, држателот на складиштен е 
дотжен да состави записник во два примерока во 
КОЈ ги внесува податопите за извршеното дејствие. 
Записникот го заверува .царинарницата и еден при-
мерок задржува, а другиот го поилата кон евиден-
ции г та за стоките што се води во царинското скла-
диште. 

Член 17 
Увозните неоцаринети стоки што се сместени во 

царинското складиште можат: 
1) увозно да се оцаринат; 
2) да се упатат до друга царинарница заради 

царинење; 
3) да се пренесат во друго царинско складиште, 

царинско сместувалиште, царински магазин, ца-
рински склад, консигнационо складиште или во сло-
бодна царинска зона; 

4) да се упатат на саеми или изложби заради из-
лагање; 

5) да се вратат во странство. 
Домашните стоки оцаринети за извоз што се 

сместени во царинско складиште, можат: 
1) да се упатат во странство;" 
2) да се пренесат во друго царинско складиште 

или во слободна царинска зона; 
3) да се пуштат во слободен промет. 
Превозните стоки што се сместени во царинско 

складиште, можат: 
1) да се упатат во странство; 
2) да се»пренесат во друго царинско складиште 

или во слободна царинска зона; 
3) увозно да се оцаринат. 

Член 18 
Држателот на складиштето е должен да води 

евиденција за влегувањето на стоките во царинското 
складиште и за излегувањето на стоките од скла-
диштен. 

За стоките сместени во царинското складиште се 
води магазинска книга на Образецот I, или кар-
тотека со податоци од магазинската книга. 

IV. Царински сместувалишта 

Член 19 
На барање на организацијата на здружен труд, 

одобрение за отворање на царинско сместувалиште 
издава царинарницата во чие седиште, односно во 
седиште на нејзината организациона единица ќе 
се отвори царинското сместувалиште. 

Пред давањето на одобрението за отворање на 
царинското сместувалиште, царинарницата формира 
комисија, која со преглед на просториите и просто-
рите што се наменети за сместување на стоките, 
утврдува дали тие простории и простори се погод-
ни за сместување на стоките и дали се обезбедени 
услови за спроведување на мерките на царинскиот 
надзор. 

Комисијата од став 2 на овој член се состои од 
претседател и два члена гато ги именува царинар-
ницата од редот на работниците на царинарницата. 

Комисијата за својот наод - составува записник 
во три примероци, од кои два задржува царинарни-
цата, а еден му предава на подносителот на бара-
њето (во натамошниот текст: држателот на царин-
ското сместувалиште). 

Член 20 
Секој влез во просториите на царинското сме-

стувалиште во кои се сместени царинските стоки, 
мера да има две различни брави. Клучот од едната 
брава го држи царинарницата а од другата — др-
жателот на сместувалиштето. 

Член 21 
Увозните стоки се сместуваат во царинското 

сместувалиште врз основа на одобрение, што на ба-
рање на држателот на царинското сместувалиште 
го донесува царинарнииата. 

Во Орањето моса f i re означи видот и коли-
ч е — • - n стоките што се сместуваат во царинското 
сг: чште: 
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Член 22 
На. увозните стоки, сместени во царинското сме-

стувзлиште, можат, да се преземаат, по претходно 
одобрение иа царинарницата, и во присуство на ца-
ринскиот работник, само мерки и дејствие што се 

1 отужни за нивното чување. 
Ч * 

Член 23 
Од царинското сместувалиште стоките можат да 

се подигнат по завршеното царинење, да се вратат 
во странство или да се пренесат во царинското 
складиште, консигнационото складиште, царинскиот 
магазин или на царинскиот склад. 

Царинските стоки можат да се пренесат и во 
друго царинско сместувалпште на истиот држател, 
со тоа што вкупниот рок на лежењето во двете 
сместувалишта да не може да биде подолг од рокот 
спределен во член 226 став 2 на Царинскиот закон. 

Член 24 
Царинарницата е должна да изврши преглед на 

состојбата на стоките во царинското советувалиште 
најмалку еднаш во два месеца. 

За стоките сместени во царинските сместувал и-
Јнта царинарницата води посебна магазинска книга. 

V. Консигнациони складишта 

Член 25 
Консигнационо складиште за сместување на 

увозни царински стоки што се сопственост на стран-
ска фирма, наменети за продажба на југословенс-
киот пазар, може да отвори само организација на 
здружен труд регистрирана за работи на застапу-
вање на странски фирми, што склучила договор за 
застапување и држење консигнационо складиште со 
странска фирма чии стоки ги држи на консигна-
ционото складиште (во натамошниот текст: држа-
телот на консигнационото складиште). 

Со стоките од консигнационото складиште не мо-
жат исклучиво да се снабдуваат основните органи-
зации на здружен труд во состав на држателот на 
консигнационото складиште. 

Член 26 
Консигнационо складиште може да се отвори 

во местото во кое е седиштето на царинарницата 
или на нејзина организациона единица. 

Во оправдани случаи, царинарницата може да 
одобри отворање на консигнационо складиште и 
надвор од местото во кое е седиштето на царинар-
ницата односно на нејзина организациона единица. 

Трошоците на царинењето на стоките во кон-
сигнацисното складиште од став 2 на овој член, се 
наплатуваат согласно член 251 став 2 на Царинскиот 
закон. 

Член 27 
Кон барањето за отворање на консигнационо 

складиште се поднесува: 
1) извод од регистарот на надлежниот стопан-

ски суд за запишувањето на правата на организа-
цијата на здружен труд за вршење на работите 
на застапување на странски фирми; 

2) заверен превод на договорот за застапува-
ње на странската фирма; 

3) заверен превод на договорот за држење на 
консигнационо складиште — ако држењето на кон-
сигпационото складиште не е предвидено со дого-
ворот за застапувањето; 

4) скица и технички опис на просториите и 
просторите наменети за консигнацисио складиште. 

Кон заверените преводи на договорите од точ. 
2 и 3 на став 1 на овој член држателот на консиг-
национото складиште ги поднесува на увид и нив-
ните оригинали. 

Член 28 
Пред давањето на одобрението за отворање на 

консигнационо складиште комисијата што ja име-
нува царинарницата, со преглед па просториите и 
просторите наменети за консигнационо ек л у п ш т е , 
утврдува дали тие простории и простори се погодни 
за сместување на царински стоки и дали во целост 
се обезбедени условите за спроведување на мерките 
на царинскиот надзор. 

Комисијата од став I на овој член се состои од 
претседател и два члена што ги именува царинар-
ницата од редот на работниците на царинарницата. 

Комисијата е должна да изврши преглед на 
просториите и просторите наменети за консигпацио-
но складиште во рок од десет дека од денот на под-
несувањето на барањето за отворање на консигна-
ционото складиште. 

Член 29 
Врз основа на ба] ањсто и исправите од член 

27 на овој правилник и записникот на комисијата 
за извршениот преглед иа просториите и простори-
те наменети за копсигпационо складиште, царинар-
ницата донесува решение за одобрување на. отвора-
њето на кспсигизциспото складиште. 

Решението мора особено да ги содржи називот 
на странската фирма чии стоки се сместуваат во 
консигиационото складиште, вид па стоките и 
вкупната вредност до која се одобрува сместува-
њето на стоките во консигнационото складиште. 

Вредноста на стоките се искажува во видот еа 
странската валута по која според девизните пропи-
си се врши пресметувањето со странската фирма. 

Постапката по барањето за отворање на коп-
сигнационо складиште е итна. 

Член 30 
Ако држателот на копсигнационото складиште 

бара проширување или преселување на кссзсигна-
ционото складиште во други простории и простори, 
кон барањето е должен да поднесе: 

1) препис на решението со кое е одобрено отво-
рањето на копсигнационото складиште; 

2) скица и технички опис на просториите и 
просторите наменети за KOCI сиги а ци он o складиште. 

Врз постапката за проширување и преселување 
на консигнационото складиште согласно ќе се при-
менат одредбите на овој правилник за постапката 
за отворање на консигнационо складиште. 

Член 31 » 
Ако држателот на консигнациоиото складиште 

бара промена на вкупната вредност и на асортима-
нот на стоките во консигнационото складиште, кон 
барањето е должен да поднесе: 

1) препис на решението со кое е одобрено отво-
рање на консигнацноното складиште; 

2) препис и превод на новиот договор за држе-
ње на консигнационсто складиште, односно анекс 
кон договорот за зголемување на вкупната вредност 
и за промената на асортиманот на стоките во кон-
сигнационото складиште. 

Кон преписот на договорот од точка 2 на став 
1 на овој член, држателот на консигаационото скла-
диште го поднесува на увид и неговиот оригинал. 

Врз основа на барањето и приложените испра-
ви, царинарницата донесува решение за одобрение 
на промената па вкупната вредност и на асортима-
нот на стоките во консигнационото складиште. 

Вкупната вредност од став 1 на овој член нема 
да се менува ако е во прашање привремено зголему-
вање на вредноста на стоките во к о н с и г н а ц и о т ш т о 
складиште, не подолго од 45 дена, поради поединеч-
ни испораки на стоки од поголема вредност. 

Како промена на асортиманот на стоките, FO 
смисла на став I на овој член. се смета промената 
на видот (на изборот) на стоките што се сместува" 11 

во истите простории и простори на веќе отворело 
консигнационо складиште. 
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Член 32 
Ако странската фирма со договор или налог -

ја менува вредноста оа одделни видови стоки, 
држателот на консигнационото складиште и подне-
сува на царинарницата барање за измена на вред-
носта, кон кое го прилага и договорот или налогот. 

Царинарницата може да одобри само измена на 
вредноста на целокупната количина на истовидни 
стоки од ист квалитет што во моментот на поднесу-
вањето на барањето се наоѓаат во консигнацисшото 
складиште 

Врз основа на барањето од став 1 на овој член, 
царинарницата донесува решение за промена на 
вредноста на одделни видови стоки во консигна-
ционото складиште, во кое, покрај другото, озна-
чува од кој момент важи новата вредност. Новата 
вредност не може да се однесува на стоките што 
се продадени од консигнационото складиште до мо-
ментот на поднесувањето на барањето за измена на 
вредноста. 

За стоките чија поединечна вредност зависи од 
условите што не се познати во моментот на сместува-
њето на стоките во консигнационото складиште, ко-
нечната цена се утврдува во смисла на член 266 став 
5 на Царинскиот закон, а според постапката од член 
57 на овој правилник. 

Решението за измена на вредноста на одделни 
видови стоки во консигнационото складиште цари-
нарницата го донесува по итна постапка. 

Член 33 
За промена на називот на странската фирма во 

решението со кое е одобрено отворање на консигна-
ционото складиште, држателот на консигнацио-ното 
складиште, во рок од 30 дена од денот на промената 
на називот, и поднесува на царинарницата барање, 
кон кое го прилага преписот и преводот на дописот 
на странската фирма со која држателот на консигна-
ционото складиште се известува дека фирмата го 
променила називот и исправата со која ја докажува 
таа промена. 

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член 
подносителот на барањето и го поднесува на цари-
нарницата на увид и неговиот оригинал. 

За промена на називот на држателот на консиг-
национото складиште, држателот на консигнациоко-
тo складиште, во рок од 30 дена од денот на проме-
ната на називот, и поднесува на царинарницата ба-
рале и исправа со која ја докажува таа промена. 

Член 34 
Ако држателот на консигнационото складиште 

го раскинал договорот за застапување и држење на 
консигнационото складиште со странската фирма, 
или ако држателот на консчгнациокото складиште од 
други причини не може да се занимава со застапу-
вање на странски фирми и со држење на консигна-
ционо складиште, должен е да и поднесе на цари-
нарницата барање за затворање на консиггнациеното 
складиште. Барањето мора да се поднесе во рок од 30 
дена од денот кога настапила причината за преста-
нување на работата на консигнационото складиште. 

Врз основа на барањето, царинарница донесува 
решение за затворање на консигнационото склади-
ште. џ 

Ако се стекнале условите од став 1 на овој член, 
а држателот на конситнационото складиште не под-
несе барање за затворање на консигиационото скла-
диште, царинарницата ќе поведе постапка за затво-
рање на консигнационото складиште по службена 
должност. 

Стоките што се наоѓаат во консигнзционото 
-складиште во моментот на затворањето, можат да се 
вратат во странство, да се оцаринат за увоз, да се 
сместат под царински надзор, или да и се предадат 
на царинарницата на слободно располагање. 

Член 35 
Стоките што пристигнале од странство заради 

сместување во консигнационото складиште, можат 
претходно да се сместат во царински магазин, во 
царински склад, во царинско сместуг.алиште, во ца-
ринско складиште, во железничко-царински магазин 
или во слободна царинска зона. 

По исклучок, зависно од видот на стоките, од 
условите на сместувањето и од други оправдани при-
чини, царинарницата може да одобри сместување 
на стоките и во посебни простории на држателот 
на консигнационото складиште 

Погодноста на посебните простории од став 2 
на овој член за сместување на стоките, ја утврдува 
царинарницата, со преглед на тие простории. 

Член 36 
За сместување на стоките во консигнациоиото 

складиште се поднесува увозна царинска деклара-
ција за сместување на стоките на консигнационо 
ција за сместување на стоки на консигнација, 
во смисла на чл. 10 и 11 од Правилникот за начинот 
на пополнување и поднесување на исправите во 
царинската постапка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/76). 

Кон увозната царинска декларација за сместу-
вање на стоките на ионсигнација држателот на 
консигнационото складиште поднесува: 

1) превозна исправа; . 
2) фактура на странската фирма; 
3) спецификација — ако стоките не се специфи-

цирани во фактурата. 
Ако со посебни прописи е определено поднесува-

ње на други исправи (уверение за потеклото на сто-
ките, за квалитетот на стоките и ел.), кон деклара-
цијата се поднесуваат тие исправи. 

Ако вредноста на стоките од фактурата не им 
одговара на одредбите на Царинскиот закон за нор-
малната цена, царинската основица царинарницата 
ќе ја утврди согласно со одредбите на чл. 34 до 45 
од Царинскиот закон. 

Член 37 
Приемот на увозната царинска декларација за 

сместување на стоките на конеигк~ттија се врши соо-
бразно со одредбите на чл. 253 до 1107 на Царинскиот 
закон. 

Член 33 
Држателот на консигнационото складиште, пред 

поднесувањето на уво?гната царинска ~еклз patini а 
за сместување на »стоките на консигнација, а заради 
правилно пријавување на стоките, може да бара 
претходен преглед на стоките, во смисла на член 
258 од Царинскиот закон. 

Член 39 
Прегледот на стоките заради сместување во кон-

сигнационото складиште, царинарницата го врши во 
царински магазин, во царински склад, во царинско 
складиште, во железничко-цаРИЛСКИ магазин и во 
слободна царинска зона. На барање на држателот 
на консигнационото складиште, царинарницата мо-
же да одобри прегледот на стоките да се изврши и 
во консигнационото складиште. 

Врз основа на решението со кое се . одобрува 
прегледот на стоките во консигнационото складиш-
те, стоките, под царински надзор и за трошок еа 
држателот на консигнационото складиште, се испра-
ќаат во консигнационото складиште. 

Член 40 
Прегледот на стоките што се сместуваат во кон-

еви кационо складиште ќе се изврши сообразно на чл. 
259 до 266 од Царинскиот закон. 

Член 41 
По извршениот преглед, држателот на консиг-

национото складиште ги сместува стоките во коноиг-



Петок, 20 август 1976 СЛУЖБЕН "ТТ.Т НА СФРЈ Боси 37 — Страна 1103 

напиеното складиште врз основа на увозната царин-
ска декларација за сместуваше на стоките на кон-
сигнација. 

Држателот на кон сигкацк окото складиште е дол-
жен да ги смести стоките во коксигнацжшото скла-
диште одвоено по видови. 

Член 42 
Податоците за количината, видот и квалитетот на 

стоките, Екссени во увезната царинска декларација 
за сместување на стоките на конспирација, во смисла 
на чл. 36 до 40 на озој правилник, можат да се из-
мелат сообразно на одредбите на член 271 од Царин-
скиот закон. 

Член 43 
Ако држателот на консигнационото складиште 

во исти простории, односно простори држи стоки што 
се сопственост на разни странски фирми (член 214 
на Царинскиот закон), должен е на соодветен начин 
и прегледно да ги одвои стоките на одделните фирми. 

Член 44 
По извршеното сместување на стоките во кон-

ечни ационото складиште држателот на консигнацио-
иото складиште е должен да ги евидентира сместе-
ните стоки. 

Евидентирањето мора да се изврши најдоцна во 
рок од пет работни денови од денот на сместува-
њето ка стоките во консигнационото складиште, и 
тоа: 

1) на збирниот картон, што ги содржи следните 
рубрики: држател на консигнационото складиште, 
странска фирма, број на решението на царинарница-
та, вкупна вредност на стоките, број на деклараци-
јата, количина на стоките и вредност на стоките; 

2) на листовите на материјалната картотека што 
ги содржат следните рубрики: држател на консигна-
ционото складиште, странска фирма, број на картич-
ката, назив на стоките, тарифен број, цена, исправа 
за книжењето, количина на стоките и вредност на 
стоките. 

Образецот на збирниот картон и образецот на 
листот на материјалната картотека се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел (Образец II 
односно Образец ITI). 

Евиденцијата од став 2 на овој член може да 
се приспособи и да се води и по системот на елек-
тронска обработка на податоците (магнетна кар-
тичка, диск, лента и ел.), ако тоа го одобри над-
лежната царинарница. 

Покрај овие податоци држателот на консигнаци-
оното складиште, за своите потреби, во листовите на 
картотеката може да внесе и други рубрики. 

Евидентирањето на вредноста на стоките се врши 
по фактурна девизна цена. 

Член 45 
Држателот на консигнационото складиште е дол-

жен, кон писменото барање, да и ги поднесе на ца-
ринарницата заради заверка сите непополнети збир-
ни картони. 

Збирните картони царинарницата ги заверува со 
ставање отпечаток на службениот царински печат во 
горниот десен агол на картонот и ги означува со ре-
ден број, почнувајќи од бројот еден. 

Оштетените збирни картони, што царинарницата 
ги заверила, држателот на консигнационото скла-
диште мора да и ги врати на царинарницата и да 
поднесе нови картони. Новите картони со истите 
редни броеви царинарницата ги заверува^ а оште-
тените ги уништува. 

Член 46 
Држателот на консигнационото складиште е дол-

жен евиденцијата од член 44 на овој правилник да 
ја води во местото во кое се наоѓа консигнационото 
складиште. 

Член 47 
Податоците за стоките внесени во збирните кар-

тони и листовите на материјалната картотека, не 
смеат со бришење, прецртување или со дополнител-
но д опишу вање да се менуваат — освен ако цари-
нарницата со решение ја одобри измената на пода-
тоците. Во тој случај бројот и датумот на решението 
и изменетите податоци за стоките се внесуваат во 
следните слободни рубрики. 

Како прецртување, бо смисла на став 1 од овој 
член, не се сметаат прецртувањата и исправуваната 
вообичаени во книговодството. 

Член 48 
Стоките што се сместени во консигнационото 

складиште можат да се пренесат во царрласки мага-
зин, во царински склад или во царинско складиште; 
да се упатат во друго консигнационо складиште, во 
слободна царинска зона или во прирачен магазин, да 
се изложат на саем, изложба, излог, односно излож-
бен простор, да се изнесат заради прикажување, да 
се продадат заради снабдување на домашни и стран-
ски бродови и воздухоплови во меѓународниот сооб-
раќај или за користење надвор од царинското под-
рачје на Југославија и да се вратат во странство. 

Член 49 
Ако стоките од консигнационото складиште ко-

нечно се изнесуваат се поднесува излезен лист на 
консигнациони стоки од член 29 на Правилникот за 
начинот на пополнување и поднесување на исправи-
те во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ4', 
бр. 37/76). 

Член 50 
Ако стоките се изнесуваат од кои мнационото 

складиште заради сместување во царински магазин 
или во царински склад, со тие стоки царинарницата 
постапува според прописите со кои е регулиран уво-
зот на таквите стоки од странство. 

Ако се во прашање машини, апарати, уреди или 
кабести стоки, а царинскиот магазин или царинскиот 
склад се наоѓаат во истото место во кое се наоѓа и 
консигнационото складиште, стоките не мораат да 
се пренесуваат од консигнационото складиште во ца-
ринскиот магазин, односно во царинскиот склад, туку 
царинењето може да се изврши и во консигиационо-
то складиште. 

Стоките од став 2 на овој член мораат да се 
изнесат од консигнационото складиште во рок сд 10 
дена од денот на извршеното царинење. 

Член 51 
Ако стоките се изнесени од консигнационото 

складиште заради пренесување во друго консигна-
ционо складиште од ист држател, со тие стоки цари-
нарницата постапува на начинот пропишан за сто-
ките увезени од странство заради сместување во кои-
сигнапионото складиште. 

На начинот од став 1 на овој член ќе се поста-
пи и кога стоките се враќаат во консигнациопото 
складиште. 

Ако стоките се изнесени од консигнационото 
складиште -заради пренесување во друго консигна-
ционо складиште од ист држател, држателот на 
консигнационото складиште е должен да поднесе 
увозна царинска декларација за сместување на сто-
ките на гс ек сигнална. 

Држателот на конспгнационото складиште, кон 
декларацијата, поднесува излезен лист, фактура на 
странската фирма и спецификација ако стоките не 
се специфицирани во фактурата. 

Член 52 
Ако стоките се изнесуваат од консигнационото 

складиште заради сместување во прирачниот мага-
зин на воздухопловното пристаниште, односно во 
лупата или пристаништето отворено за меѓународен 
сообраќај во евидентната за стоките сместени но 
консигнационото складиште се врши раздолжување 
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на тие стоки врз основа на излезниот лист на кон-
ситуационите стоки. 

Ако стоките се упатуваат од. консигнацизното 
складиште заради снабдување на воздухопловите и 
бродовите што сообраќаат со странство, царинскиот 
надзор над стоките се спроведува врз основа на из-
лезниот лист (Образец XVIII — Излезен лист), а за 
раздолжување Fia евиденцијата иа консигнационото 
складиште се поднесува излезен лист на конеигна-
ционите стоки од член 29 Fia Правилникот за начи-
нот на пополнување и поднесување на исправите во 
царинската постапка, до 15-ти во тековниот месец 
за стоките упатени од консигнационого складиште 
во претходниот месец. 

Упатувањето на стоките од прпрачниот магазин 
заради снабдување на бродовите, јахтите, едрени-
ците и другите пло ЕНИ објекти што сообраќаат со 
странство, се врши врз основа на излезниот лист. 

Излезниот лист се поднесува во четири приме-
роци, од кои еден примерок задржува царинарни-
цата, еден примерок му предва на држателот на 
консигнационото складиште, односно на држателот 
на гтрирачниот магазин, а два примерока ги при-
дружуваат стоките. Заповедникот на воздухопловот, 
бродот, јахтата, едрилицата или другиот пловен об-
јект задржува еден примерок на излезниот лист. а 
на другиот го потврдува приемот на стоките и му 
го враќа на држателот на консигнационото с т а -
ниште, односно на прирачниот магазин, како потвр-
да за приемот. Врз основа на излезниот лист се 
раздолжува евиденцијата на прирачниот магазин. 

Ако стоките се продаваат по цена што е пого-
лема од цената по која се евидентирани стоките 
(член 44 став 6), во излезниот лист се запишува и 
цената rio која се продадени стоките. Држателот на 
конспгнаипокото складиште, односно држателот на 
помрачниот магазин е должен на царинарницата 
навремено да и достави ценовник по кој се прода-
ваат стоките. 

Член 53 
Ако стоките од консигнационото складиште 

привремено сз изнесуваат заради излагање на сае-
ми и изложби, заради ставање во излози или из-
ложбени простори или заради прикажување — се 
поднесува излезниот лист за привремено изнесува-
ње trn консигнационите стоки, во смисла на член 31 
од Правилникот за начинот на пополнување и под-
несување на исправите во царинската постапка. 

Член 54 
Излезниот лист за привремено изнесување на 

консигнациони стоки заради излагање на саем 
или изложба, се поднесува во три примероци. 
Царинарницата го одобрува изнесувањето на 
стоките со ставање отпечаток на службениот 
царински печат и со потпис на овластениот 
царински работник врз сите примероци на излез-
ниот лист. Еден примерок на излезниот лист задр-
жува царинарницата, другиот му го предава на др-
жателот на консигнацисиото складиште, а третиот 
ги придружува стоките и му се предава на царин-
скиот орган во местото во кое, се., продаваат "стоките 
односно во кое се опржува саемот или изложбата. 

Излезниот лист за привремено изнесување на 
конспгнациони стоки заради излагање во из-
лози или во изложбени простори на држателот 
или заради прикажување, се поднесува во два 
примерока. Царинарницата го одобрува изне-
сувањето на стоките со ставање отпечаток на 
службениот печат и со потпис на овластениот ца-
рински работник врз обата примерока на излезниот 
лист, од кои еден задржува царинарницата а д о -
гиот му го предава на држателот на консигнацио-
ното складиште. 

Член 55 
Држателот на коисигпапгокото складиште може 

да издава оц консгтгнапионото складиште, без пла-
ќање ua рина и други увозни давачки и без прет-

ходно одобрение од царинарницата, резервни де-
лови за замена на неисправни или оштетени делови 
на маши) ги, апарати, инструменти и други технички 
стоки набавени преку консигнационото складиште 
или увезени непосредно од странската фирма што 
држателот на консигнационото складиште ја зас-
тапува, под услов замената на неисправните или 
оштетените делови да се врши во гарантниот рок. 

Член 56 
Царинењето на стоките продадени од консиг-

национо складиште се врши врз основа на декла-
рацијата што држателот на кснсигнационото скла-
диште и ја поднесува на царинарницата до 15-тиот 
ден на тековниот месец за стоките продадени во 
претходниот месец, освен ако царинарницата опре-
делува друг рок за поднесување на декларацијата. 

На барање од држателот на консигнационото 
складиште, царинарницата во решението за одобру-
вање на отворањето на копсигнационого складиште, 
односно во решението со кое се менува решението 
за одобрување на отворањето на копснгнационото 
складиште го определува рокот за поднесување на 
декларацијата. 

По исклучок од одредбате на ст. 1 и 2 на овој 
член, за стоките за кои царинарницата донесува 
решение за ослободување од плаќање царина врз 
основа на чл. 28 до 30 на Царинскиот закоп, дек-
ларацијата, од името на купувачот, односно корис-
никот на повластената, ја поднесува држателот на 
консигнационото складиште пред но што купувачот 
ќе ги преземе стоките. 

Член 57 
Увозната царинска декларација за конечно ца-

ринење на консигнациони стоки продадени од кон-
е ч н а ционо складиште се поднесува во пет приме-
роци. 

Кон декларацијата се поднесуваат фактурата и 
другите исправи што се поднесуваат при увозот на 
стоките. 

За стоките што се ослободени од плаќање цари-
на, кон декларацијата се поднесува и решението на 
царинарницата за ослободување од плаќање царина. 

Ако се царинат стоки за кои со посебни пропи-
си е предвидено поднесување на уверение за по-
теклото на стоките, држателот на консипнациопото 
складиште е должен кон декларацијата да поднесе 
изјава за потеклото на тие стоки. Ако обврската за 
поднесување на уверението за потеклото, на уве-
рените за квалитетот или на други исправи е про-
пишана по сместувањето на стоките во консигаа-
ционото складиште, држателот на конеигпационото 
складиште не може да ги продава стоките, пред 
прибавувањето на пропишаните исправи и должен 
е да и ги поднесе на царинарницата кон увозната 
царинска декларација за конечно царинење на кон-
сонант'от ти стоки. 

За деловите што се издадени од консигнагтио-
ното складиште заради замена на неисправни или 
оштетени делови, во смисла на член 55 од овој пра-
вилник, држателот на консигнаЦионото складиште 
е должен да поднесе исправа со која се докажува 
дека замената е извршена во гарантниот рок и спе-
цификација во која е наведена количината, видот 
и вредноста на издадените делови. 

По исклучок од одредбата на став 5 од овој 
член, ако со посебни прописи е определен гарантен 
рок во кој стоките можат да се пуштат во промет, 
држателот на консигнационото складиште не е'Дол-
жен да поднесе докази за траењето на гарантни-
от рок. 

Член 58 
Поднесената увозна царинска декларација за 

конечно царинење на консигнатшони стоки царинар-
ницата е должна да ја прими (регистрира) и. во рок 
од 10 дена од денот на поднесувањето, да ја прес-
мета царината и другите давачки. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Страна 1104 — Ерол 37 
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, По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, во случаите од член 219 стас 3 на Царинскиот 
закон, царинарницата е должна да ја прими (ре-
гистрира) ^кларацмјата и да ги изврши пропиша-
ните дејствија во врска со конечното царинење нај-
доцна наредниот работен ден од денот на поднесу-
вањето на декларацијата. 

Член 59 
Држателот на консигнационото 'складиште е 

должен врз основа на увозната царинска деклара-
ција за конечно царинење на копсигнациони стоки 
да ja раздолжи евиденцијата најдоцна во рок од пет 
дена од денот на приемот на декларацијата од цари-
нарницата. 

Член 60 
Ако по извршеното царинење на стоките прода-

дени од консигнационото складиште царинарницата, 
во смисла на чл. 270 до 272 на Царинскиот закон, 
поведе постапка за дополнителна наплата односно 
за враќање на царината и на другите увозни да-
вачки, решението за дополнителната наплата, одно-
сно за враќањето се донесува на името на царин-
скиот обврзник. 

Член 61 
Заради спроведување на мерките на царинскиот 

надзор над стоките сместени во консигпационото 
складиште, царинарницата ја води следната еви-
денција: 

1) контролник на декларациите за сместување 
на стоките во консигнационото складиште; 

2) контролник на декларациите за царинење на 
стоките продадени од консигнационото складиште; 

3) регистар на застапниците и на консигнацио-
ните складишта, со асортиманот на стоките и со та-
рифните броеви на Царинската тарифа за оддел-
ните видови на стоките; 

4) регистар на заверените збирни картони за 
секое консигнационо складиште. 

Царинарницата е должна документацијата за 
стоките сместени во консигнационото складиште да 
ја среди одвоено по странските фирми што одделни 
држатели на консигнационото складиште ги заста-
пуваат. 

Член 62 
Царинарницата е должна да изврши редовен 

преглед на консигнационото "складиште најмалку 
еднаш годишно. 

При прегледот на консигнационото -складиште 
царинарницата ја срамнува евиденцијата со доку-
ментацијата, и податоците ги споредува со состој-
бата на стоките во консигнационото складиште. 

За време на прегледот, држателот на консиг-
национото складиште може да докажува дека сос-
тојбата на стоките во консигнационото складиште 
им одговара на евиденцијата и документацијата. За 
утврдената состојба, царинарницата составува за-
писник што го потпишуваат царинскиот работник 
и претставникот на држателот на консигнационото 
складиште што присуствувал на прегледот. Еден 
примерок од записникот царинарницата му доставу-
ва на држателот на консигнационото складиште. 

Ако при прегледот се утврдени пропусти во ра-
ботата на држателот на консигнационото складиш-
те, царинарницата во записникот ги определува ро-
ковите за отстранување на утврдените пропусти. 

Ако држателот на консигнационото складиште 
утврдените пропусти не ги отстрани во определе-
ниот рок, царинарницата ќе донесе решение за при-
времено затворање на консигнационото складиште 
и ќе определи нов рок за отстранување на утврде-
ните пропусти. * 

Член 63 
Ако при прегледот на консигнационото скла-

диште се утврди кусок на стоки во консигнационо-
то складиште, царинарницата ќе поведе постапка 
за наплата на царината и на другите давачки, 
вачки. 

Ако при прегледот на консигнационото скла-
диште утврди вишок на стоки во консигна!тио::ото 
складиште, царинарницата ќе состави записник л 
ќе поведе постапка заради утврдување на кој на-
чин вишокот, на стоките дошол во кснсигнациското 
складиште. Царине скината, така ќе постапи и ако 
држателот на конс^гпационото складиште самиот 
го пријави вишокот стоки. 

Ако царинарница-а во таа постапка утврди де-
ка не постои царине::и прекршок, држателот на 
консигнационото складиште е должен за вишокот 
на стоките да поднесе увозна царинска декларација 
за сместување на стоките на коксигкационото ск-
ладиште, во рок од десет дека од денот на приемот 
cia записникот од царинарницата. 

Член 64 
За стоките што се уништени, додека биле сме-

стени во консигнационото складиште, држателот на 
консигнационото складиште не е должен да плати 
царина и други увозни давачки. Околноста дека 
стоките се уништени, царинарницата ја утврдува со 
решение. Врз основа на тоа решение држателот на 
консигнационото складиште го пополнува излезниот 
Лист на коксигнациоки стоки — член 29 од Правил-
никот за начинот на пополнување и поднесување на 
исправите во царинската постапка, и ја раздолжува 
евиденцијата за стоките во консигнационото скла-
диште. 

Член 65 
Постапката за затворање на консигнационото 

складиште се спроведува под условите од член 221 
на Царинскиот закон. 

VI. Други простории и простори 
Член бб 

Во другите простории и простори организациите 
на здружен труд можат да сместуваат само свои 
увозни неоцаринети стоки. 

За сместувањето на стоките и за царинскиот 
надзор во другите простории и простори, сообразно 
се применуваат одредбите од овој правилник за ца-
ринските сместувалишта, со тоа што деловите на 
опрема и другите кабести предмети за чие пренесу-
вање е неопходна специјална механизација, по 
одобрение на царинарницата можат да се сместат 
под царински надзор и на место што не е заградено. 

Vil. Слободни царински зони i | 
Член 67 1 

Подрачјето на слободната царинска зона мора 
да биде определено и обележено на следниот начин, 
и тоа: 

1) од копнената страна да е заградено со ограда 
висока 2,5 ш, сметајќи од основата до нејзината 
највисока точка, со тоа што височината на верти-
калниот дел да изнесува 2,20 m на кој се надоврзу-
ва искосениот дел под агол од 45° спрема подрачје-
то на слободната царинска зона; 

2) вертикалниот дел на оградата да е направен 
од челична мрежа (жица) дебелина 0.2 cm, со окца 
чиј обем не може давиде поголем од 12 cm, од тули 
или од бетон со дебелина, најмалку 30 cm; 

3) искосениот дел на оградата да е направен од 
три реда боцкава жица со растојание од IO cm по-
меѓу секој ред жица; 

4) оградата, ако е направена од челична мрежа, 
да е прицврстена за бетонски столбови со дебелина 
од најмалку 20 cm X 20 cm, кои мораат да бидат 
вкопани во земјата најмалку 40 cm, и поставени на 
растојание од 5 m; 

5) портите да се високи 2.20 m, изработени од 
челична мрежа на метална рамка. По исклучок, на 
приодите на кои е организирана непрекината ца-
ринска служба, наместо порта може да биде поста-
вена само рампа; 
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6) портите и оградата ноќе да се осветлени; 
7) на влезот видно да ev поставен натпис: „сло-

бодна царинска зона" — со назначување на основа-
чот на зоната; 

ćl) водената површина на подрачјето на слобод-
ната царинска зона да е обележена со вкотвени 
штутачи, во бела боја, во пречник 50 cm, поставени 
на растојание од 200 ш. Ако плутачите би ја попре-
чувале редовната пловидба или маневрирање™ на 
бродовите во луката односно во пристаништето, 
плутачите можат да се постават и на растојание 
поголемо од 200 m. 

Ако за тоа постојат оправдани причини. Сојуз-
ната управа за царини може да дозволи на одделни 
места царинската зона да се загради и на друг 
начин. 

Член 68 
Слободната царинска зона може да почне со 

работа кога основачот на зоната од Сојузната упра-
ва за царини ќе добие уверение дека- се исполнети 
сите услови за успешно спроведување на мерките 
на царинскиот надзор. 

Пред издавањето на уверението, Сојузната упра-
ва за царини комисиски ги прегледува оградите, 
зградите, просториите, уредите, земјиштето и бен-
товите што влегуваат во составот на слободната ца-
ринска зона. Комисијата својот наод и мислење за 
тоа дали се исполнети сите услови за спроведување 
на мерките на царинскиот надзор, пропишани со 
Царинскиот закон и со одредбите на овој правил-
ник ги внесува во записникот. 

Член 69 
Заради спроведување на мерките на царинскиот 

надзор основачот на зоната е должен да води еви-
денција за работењето во слободната царинска зо-
на, на начин што овозможува потребен увид на ца-
ринарницата во тоа работење и следење на дви-
жењето на стоките во слободната царинска зона. 

Како движење на стоките се подразбира увоз 
или внесување на стоките во слободната царинска 
зона, преместување на тие стоки од едно складиште 
во друго, извоз односно изнесување на стоките од 
слободната царинска зона, како и вршење на други 
дејствија во смисла на член 235 од Царинскиот 
закон. 

Евиденцијата на основачот за работењето во 
слободната царинска зона се состои од картотека и 
од средени исправи за стоките, и мора да се води 
така што за секоја одделна пратка да се води по-
себна картичка во која се внесуваат податоците 
пропишани со овој правилник. Податоците во кар-
тичките можат да се внесуваат само врз основа на 
уредни исправи што се одлагаат во посебни палки. 
На картичките се назначува врската со соодветните 
исправи. 

Царинарницата води регистар на заверените 
картички на картотеката. 

Член 70 
Картичките од член 69 став 3 од овој правил- • 

ник, во ГОРНИОТ дел, над колоните, преку целата 
широчина на картичката, мораат да содржат на-
вив на основачот, податоци за - видот на стоките, 
за превозното средство со кое стоките се превезени 
и број на исправата врз основа на ко'а стоките при-
стигнале во слободната царинска зона (бродски ма-
нифест, товарен лист и ел.). 

Просторот на картичката под податоците наве-
дени во став 1 на овој член е поделен на два дела, 
во кои посебно се евидентираат влегувањето и из-
легувањето на стоките. Во секој ол тие делови се 
внесуваат податоци за подносителите на д и с т а н -
ци,ите, за регистарските броеви на диспозициите и 
са броевите на тов зениците. Во соодветните колони, 
Ерз основа на уредните исправи, се внесуваат во 
секој дел посебно, по хронолошки ред, податоци за 
видот и количината на отопите. На крајот, од дес-
ната страна на колоните на секој дел на картичка-

та, се внесуваат во посебна колона податоци за 
бројот на палката во Koja односната исправа е вло-
жена. Количината на стоките се внесува во картич-
ката по единица на мера. Поблиските ознаки на 
местото на кое стоките се складирани (број на скла-
диштен, број на полето и ел.) се внесуваат во по-
себна колона. 

Секоја' промена на состојбата на стоките мора, 
врз основа на уредните исправи, да се внесе во 
картичката, хронолошки под веќе внесените пода-
тоци во соодветните колони (записник за конста-
тираниот кусок, цертификат за квалитативното и 
квантитативно^ преземање, преносна диспозиција 
и ел.). 

Податоците предвидени со овој правилник се 
внесуваат само на првата страна на картичката, 
додека на нејзиниот грб се наоѓа простор за вне-
сување на забелешки и на поблиски податоци по-
требни во поодделен случај. 

При преносот на податоците за стоките од 
една картичка на друга мора на нив да се назна-
чи врската на регистарските броеви, односно на кар-
тичките. 

По исклучок од одредбата на член 69 на овој 
правилник, за стоките од член 244 став 1 на Царин-
скиот закон можат во една картичка да се внесу-
ваат податоци за повеќе пратки на стоки. 

Член 71 
Покрај податоците од член 70 на овој правил-

ник, во картичката можат да се внесуваат и други 
податоци што на основачот му се потребни во врска 
со неговото работење. 

Пред изработката на картичките од член 69 на 
овој правилник, основачот е должен од Сојузната 
управа за царини да прибави согласност за оние 
колони на картичките во кои се внесуваат подато-
ците потребни за спроведување на мерките на ца-
ринскиот надзор. 

Член 72 
Сите стоки што во слободната царинска зола се 

увезуваат или внесуваат во смисла на член 235 став 
1 точ. 1 и 2 на Царинскиот закон, мораат да се еви-
дентираат во соодветните картички. 

Картичките за увозните стоки се во бела боја, 
за домашните стоки — во црвена боја, а за стоките 
што се провозуваат — во зелена боја. Картичките 
за стоките што се увезуваат или провозуваат, а со 
кои се вршат директни манипулации, се обележу-
ваат во горниот десни агол со црна коса црта. 

Член 73 
За, стоките што се приготвуваат за пазарот 

(член 235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) про-
мената ќе се евидентира на истата картичка на 
која тие стоки се евидентирани во смисла на член 
72 на овој правилник. 

ВРЗ основа на извештајот за завршеното инду-
стриско производство на грбот на картичката се 
внесуваат податоците за производите добиени во 
процесот на индустриското производство, а за секој 
поединечен производ се отвора посебна картичка 
за внесување на потребните податоци што се пред-
видени со овој правилник. 

Член 74 
Индустриското производство на стоките (член 

235 стр~ч 1 точка 4 од Царинскиот закон) посебно се 
евидентира во картички во жолта боја. 

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 
1 од овој член, што се наменети на индустриското 
производство во зоната, се врши по спроведената 
постапка пропишана за редовниот увоз на стоките 
(член 238 на Царинскиот закон), односно по постап-
ката за привремен увоз (член 305 став I точ. 1 и 2 
на Царинскиот закон). 

За стоките од став 9. на овој член, раздолжува-
ње на картичките од член 72 на овој правилник, се 
в; ши врз основа на декларација, а раздолжените 
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стоки се евидентираат на картичките од став 1 на 
овој член. 

Член 75 
Евиденцијата предвидена со овој правилник се 

заснова врз системот на диспозиции што сској ко-
рисник ка зоната лоу ги дгѕг.а на гонг зачет. 

При изнесувањето на стоките од слободната ца-
ринска зона евиденцијата на основачот се раздол-
жува врз сопота ка декларацијата односно врз ос-
ова на диспозицијата за складирањето на која е 
означен бројот па декларацијата и која је заверила 
царинарницата. Еден примерок ma заверената диспо-
зиција' останува во евиденцијата па основачот, а 
другиот примерок го зад ржу ра царинскиот работ-
ник на излезот oi слободната царинска зона и го 
одлага според бројот на декларацијата. Врз однела 
на диспозициите за складирањето, царинарницата 

! ја контролира количината и видот на стоките што 
се изнесуваат од зоната, 

i Раздолжување™ на евиденцијата на основачот 
' за стоките од член 2-Cl став I на Царинскиот закон 

(директната манипулација) се поли врз осиона .па 
пријавата за увозот и провозот на стоките, што 
царинарницата ia заверу вл во два примерока. Едгн 
примерок на пријавата за увозот и провозот на 
стоките корисникот на зоната му доставува на осно-
вачот. 

Погрешно пополнетите или од други причини 
неупотребдивите картички се поништуваат запис-

. ничии под надзор на царинарницата. 
,! Член 7G 

Во поглед на спроведувањето на мерките на 
царинскиот надзор домашните стоки извозно оца-
ринети и сместени во слободната царинска зона се 
изедначуваат со стоките од странска сопственост 
сместени во слободната царинска зона. 

Домашните неоцаринети стоки (член 235 став 2 
на Царинскиот закон) можат да се сместат во сло-
бодната царинска зона само врз основа на прија-
вата за извозот и провозот на стоките и исправата 
за царинење во зоната, 

Член 77 
Царинарницата во слободна царинска зона за 

стоките за кои важат посебни прописи за прометот 
(опојни дроги, оружје и ел.), или за кои поради 

нивната особена вредност (благородни метали, накит 
и ел.) или од други причини треба да се спроведат 
посебни мерки на царинскиот надзор, може да опре-
дели да се складираат во посебни простории во сло-
бодната царинска зона. Вратата на тие простории 
мора да има две различни брави. Клучот од едната 
браза го држи царинарницата, а клучот од другата 
брава — корисникот на просториите. 

Еден чифт резервни клучеви на тие просто-, 
рии. што ги запечатила царинарницата, стои кај де-
журната служба на безбедноста во зоната, на посеб-
но означеното место, осигурено и лесно достапно. 
Користење на тие клучеви е дозволено само во слу-
чај на пожар, експлозија, поплава или слични при-
чини на виша сила, поради кои е потребна итна и 
неодложна интервенција заради спречување на по-
голема штета на стоките сместени во тие простории, 
или заради отстранување на. последиците на ште-
тата што настанале или би можаде да настанат на 
некои други стоки сместени во слободната царин-
ска зона. Користењето на резервните клучеви е до-
ззслгпо само во присуство на припадниците на ор-
а н и т е на безбедноста во зоната, а за тоа користење 
без одлагање мора да се извести дежурниот работ-
ник па царинарницата. За секое користење на тие 
клучеви се составува посебен записник. 

VIH. Завршни одредби 

Член 78 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престапува да важи Правилникот за царинскиот 
надзор и за - постапката за царинење на стоките 
сместени под царински надзор („Службен лист на 
СФРЈ", бр 43/73). 

Член 79 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 

1976 "година. 
Бр. 01-01 Д-12920/1 

27 јули 1976 година 
Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Димитар Алексиев«™, е. р. 
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Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот за-
кон („Службе^ лист нћ СФРЈ", бр. 10/76), директо-
рот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНАТА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО 
СТОКИТЕ ШТО ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕ-
БЕ И ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД ДРУМ-
ОВИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА СО СТРАНСКА РЕ-

ГИСТРАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

пријавување и посебната царинска 'постапка со 
стоките што домашните и странските патници ги 
носат со себе и царинскиот надзор над друмски-
те моторни возила со странска регистрација, на ца-
ринското подрачје на Југославија. 

Член 2 
Како домашен патник, во смисла на овој пра-

вилник, се смета југословенски и странски државја-
нин со живеалиште во Југославија ако патува врз 
основа на редовна патна исправа. 

Член 3 
Како странски патник, во смисла на овој пра-

вилник, се смета странски и југословенски држав-
јанин со живеалиште во странство, ако доаѓаат на 
привремен престој во Југославија врз основа на ре-
довна патна исправа заради туризам, одмор, спорт, 
здравствени причини, семејни причини, студии или 
други работи, како и странски државјанин што мину-
ва преку царинското подрачје на Југославија. 

Член 4 
Домашен и странски патник што доаѓа од стран-

ство или заминува во странство е должен при пре-
минувањето на царинската линија усно да му го 
пријави на царинскиот работник, а, на негово ба-
рање, и да му го покаже личниот багаж и сите 
предмети што ги но "и со себе. Патникот може и 
писмено да ги пријави предметите што ги носи со 
себе. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
на барање од царинскиот работник, патникот е дол-
жен, предметите што ги носи со себе, освен личниот 
багаж, да ги запише во образецот — Пријава за сто-
ките што патникот ги носи со себе — Образец IV). 

Ако стоките што патникот ги запишал во При-
јавата за стоките што патникот ги носи со себе се 
царинат, пријавата се прилага кон царинската ис-
права врз основа на која се врши царинењето. Ако 
патникот не ги пријавил сите предмети што ги носи 
со себе, пријавата се прилага кон записникот за 
царинскиот прекршок. 

Член 5 
Како личен багаж што се пријавува, во смисла 

на член 4 на овој правилник, се сметаат предметите 
што служат за личните потреби на патникот додека 
е на патување (облека, обувки, предмети за одржу-
вање на личната хигиена, намирници и др.), и тоа 
во Ј^оличините потребни на *патникот со оглед на 
неговото занимање, годишното време и целите, тра-
ењето и другите околности на патувањето. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
како личен багаж на странски патник се смета и: 

1) личен накит; 
2) 2 фотографски апарата и 12 плочи или 5 рол-

ни филм; 
3) 1 мала кинематографија камера и" две ролни 

филм; 
4) I дурбин; 

I 5) I носив музички инструмент; 
6) 1 носив грамофон и 10 плочи; 
7) 1 носив радиоприемник; 
8) 1 носив магнетофон; 
9) 1 носив телевизиски приемник; 

' - IO) I носива пишувачка машина; 
11) опрема за кампирање (шатор и ел.); 
12) 1 велосипед, со или без мотор; 
13) 1 спортски чамец, со или без мотор; 
14) по еден спортски реквизит од разен вид 

(опрема за спортски риболов, едно ловечко оружје 
со 50 куршуми, еден чифт скии, две рекети за те-
нис и други слични предмети); 

Член 6 
'Ако домашен патник при заминување во стран-

ство изнесува и предмети што ќе му служат за 
време на патувањето а не се пријавуваат како личен 
багаж во смисла на член 5 став 1 на овој правилник, 
како на пример: фотографски апарат, кино камера, 
дурбин, носив музички инструмент, грамофон, маг-
нетофон, радио или транзисторски приемник, носив 
телевизиски приемник, пишувачка машина, опрема 
за логорување, спортски реквизити и спортска опре-
ма, скапоцено крзно и накит, е должен тие предмети 
да ги запише во образецот — Список на предметите 
што патникот привремено ги изнесува (Образец I) 
кој го заверува царинарницата. 

Кога домашен патник при враќањето од стран-
ство ќе внесе во Југославија предмети од став 1 на 
овој член, тие не се сметаат како стоки што се уве-
зуваат и не подлежат на плаќање царина и други 
увозни давачки. 

Член 7 
Во списокот на предметите што патникот при-

времено ги изнесува се запишува: презиме и име на 
патникот, број на патната исправа и податоци за 
предметите врз основа на кои може да се утврди 
нивната идентичност при враќањето на патникот 
(трговски вообичаен назив на стоките, со назначува-
ње на марката, типот, фабричкиот број и ел.). 

Член 8 
Царинењето на стоките што патникот ги внесу-

ва од странство го врши влезната царинарницата 
по скратена-или по редовна царинска постапка. 

Член 9 
Царинењето на стоките по скратена царинска 

постапка се врши според образецот — Пресметка на 
увозните давачки за стоките што патниците ги но-
сат со себе (Образец II). 

За стоките наменети за користење во сопстве-
ното домаќинство на патникот, чија вкупна вред-
ност не го преминува износот од 5.000 динари, не 
сметајќи ја вредноста на стоките врз која се приме-
нуваат царинските повластици од чл. 28 и 29 на Ца-
ринскиот закон и на стоките за кои во Царинската 
тарифа е предвидена царинската стапка „Слобод-
но". царинскиот работник ги внесува во образецот 
Пресметка на увозните давачки за стоките што пат-
ниците ги носат со себе (во натамошниот текст: 
Пресметката) само името и презимето на патникот 
и вкупниот износ на пресметаната царина и на дру-
гите увозни давачки, а за другите стоки што се 
царинат по скратена царинска постапка — сите 
предвидени податоци, 

За предметите што според посебни прописи им 
се пријавуваат на други органи и организации 
(оружје и др.), во Пресметката се внесуваат и по-
датоци за идентификација на тие предмети. 

По редовна царинска постапка се царинат сто-
ките што подлежат на вештачење или за кои во 
скратената постапка не може да се утврди количи-
ната, видот, квалитетот и вредноста, како и стоките 
чија вкупна вредност преминува 10.000 динари а не 
се опфатени' со Листата на царинските основици. 
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Член 10 
Образецот на Пресметката се печати во блокови 

од 150 примероци, Qp тоа што во секо.! блок три 
примероци едноподруго се означени со ист реден 
бро; 

Првиот примерок е отпечатен со зелена боја и 
останува во блокот. Вториот примерок е отпечатен 
со црвена боја и му се предава на сметководството 
на царинарницата. Третиот примерок е отпечатен 
со upela боја и му се предава на патникот. Првиот 
и вториот примерок на грбот се карбопизирани, а 
вториот и третиот примерок при врвот се перфори-
рана 

Член 11 
Патникот е должен да се изјасни дали се согла-

• сува со наодот на царинскиот работник во поглед 
на количината, видот и квалитетот на стоките и 
царинската основица, како и во поглед на вкупниот 
износ на царината и на другите увозни давачки, 
ако стоките се оцаринети по скратена постапка. 

Ако патникот се согласи со' наодот на царин-
скиот работник, должен е да ја потпише Пресмет-
ката и да го плати пресметаниот износ ка цари-
ната и на другите увозни давачки. 

По извршеното плаќање, царинскиот работник 
му предава на патникот примерок на Пресметката 
и му ги става стоките на располагање. 

Член 12 
Ако патникот не се согласи со наодот на царин-

скиот работник или не го плати пресметаниот износ 
на царината и на другите увозни давачки, дол-
жен е на царинарницата да и ги пријави стоките за 
редовно царинење, со пријава за увоз и провоз на 
стоките (чл. 249 до 265 од Царинскиот закон). 

Член 13 
Кога југословенски државјани со живеалиште 

во Југославија што се наоѓаат во странство на ра-
бота, школување, специјализација и слично, доаѓаат 
на привремен престој во Југославија, можат при-
времено да внесат предмети за лична употреба, и 
тоа: личен накит, фотографски апарат, кино ка-
мера, дурбин, носиз музички инструмент, носив 
грамофон, носив магнетофон, носив радио и тран-
зисторски приемник, носЈЈв телевизиска приемник, 
носива пишувачка машина, опрема за логорување, 
спортски реквизити и спортска опрема. 

Царинарницата утврдува дека домашен патник 
може привремено да ги внесе стоките од став 1 на 
овој член, врз основа на забелешка во патната ис-
права или во пријавата на престојот во странство 
или на други исправи за неговиот престој во стран-
ство (договор за работа, пријава на престојот и ел.). 

Царинарницата, во оправдани случаи, врз осно-
ва тт исправите од став 2 на овој член може да 
одобри привремено внесување и на други предмети 
што се наменети за личка употреба на патникот од 
став I на ОБОЈ член. 

Член 14 
Предметите од член 13 на овој правилник пат-

никот е должен да ги запише во образецот. Спи-
сок на предметите што патникот привремено ги 
в н е с е а ^Образец ITI). 

Ro образецот Список на предметите што пат-
никот привремено ги внесува (so натамошниот текст: 
Списокот) се запишуваат: презимето и името H'a 
патникот, бројот на патнрта исправа на патникот и 
податоците за предметите што патникот привремено 
ги внесува. 

Патникот го пополнува Списокот во лза приме-
рок т од кои првиот на грбот е г а ^ о н т и ^ ч ч . Пат-
никот е должен сите предмети во ^лилокот до ги 
задише поединечно, по видот и количината, со на-
значување па сите га^дктеристич^и о^гп^и рп-ч ос-
нова на кои може да се утврди нивната идентич-

ност при враќањето во странство (марка, тип, фаб-
рички број и др.), 

Царинскиот работник ги срамнува податоците 
од Списокот со состојбата на стоките, и правилно 
исполнетиот Список го заверува со службениот пе-
чат на царинарницата и со својот потпис. Првиот 
примерок на Списокот го задржува за царинарни-
цата, а другиот примерок му го предава на патни-
кот. 

Во патната исправа на патникот, на страната за 
забелешки, царинскиот работник става забелешка: 
Привремено Епесол стоки" (скратено: „ПВС"), 

Примероците на Списоците што и остануваат 
на царинарницата се одлагат по датумите и се чу-
ваат две години. 

Член 15 
Патникот од член 13 на овој правилник е дол-

жен привремено внесените предмети да ги врати во 
странство или да ги пријави за конечно царинење. 

Ако патникот заминува од Југославија и изне-
сува предмети што привремено ги внесол според 
Списокот, должен е Списокот да и го предаде на 
излезната царинарница. Откако ќе ја утврди иден-
тичноста на стоките, царинарницата ја поништува 
забелешката „ПВС" во патната исправа и тоа го за-
верува со службениот царински печат. 

Ако патникот за време на престојот во Југосла-
вија изврши царинење на стоките внесени според 
Списокот, царинарницата што извршила царинење 
ја поништува забелешката „ПВС" во патната ис-
права на патникот на начинот предвиден во став 2 
на овој член и задржаниот Список го прилага кон 
^пријавата за увозот и провозот на стоките. 

Ако патникот изврши царинење само на еден 
дел од стоките привремено внесени според Списо-
кот, царинарницата што извршила царинење става 
на Списокот забелешка за бројот и датумот на дек-
ларацијата, а Списокот му го враќа на патникот, 
со тоа што во патната исправа не ја поништува 
забелешката „ПВС". 

Член 16 
Ако странски патник внесува во Југославија • 

стоки што не претставуваат личен багаж во смисла 
на член 5 на овој правилник и не се наменети за 
продажба, царинарницата ќе изврши царинење на 
таквите стоки и ќе ја наплати царината и другите 
увозни давачки, согласно одредбите на чл. 8 до 12 
на овој правилник. 

Ако странскиот патник што минува низ Југо-
славија носи со себе предмети на своето домаќинс-
тво, во поглед на тие предмети сообразно се поста-
пува според чл. 14 и 15 на OBOI правилник, со тоа 
што Списокот на предметите што патникот привре-
мено ги пресува го пополнува царинскиот работник. 

Условите под ren странските патнион можат да 
внесуваат и да враќаат во странство радиостаници, 
се регулираат со посебни прописи. 

Член 17 
Странски патрик што доаѓа во Југославија од-

носно милува ПРОКУ царинското подрачје на Југо-
славија. и кој внесува стоки ч т увоз според ва-
жечките ПРОПИСИ е забпг-т*ет, должен е таквите сто-
ки га ги врати вп странство. 

А гф странскиот патник не постапи според од-
редбата нр став I од 0B0i чл°н, царинарницата ќе 
ги заттрж'т стоките и со P ив ќе постапи во смисла 
на член 204 од Царинскиот закон. 

Член 18 
Странски патници (научници, лекари, инжене-

ри. сниматели, монтери, музичари и други стручња-
ци и уметните кои од странство со себе внесуваат 
справи, инструменти,'алати и слични предмети што 
за време на привремениот престој во Југославија 
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ќе им служат за вршење на работите определени 
во договорите склучени со државен oprani, со орга-
низација на здружен труд или со друга организа-
ција, или за работите што ќе ги извршат по покана 
на државен орган, организација на здружен труд 
или друга организација, се должни, ако не поседу-
ваат карнет А.T.А. (Adrmssion temporaire) за такви-
те предмети да поднесат список на предметите во 
два примерока. Списокот на предметите мора осо-
бено да ги содржи следните податоци: име и пре-
зиме на странскиот патник, негово живеалиште, 
број на патната исправа и вид, количина и вред-
ност иа предметите што ги внесува. Кога ќе утврди 
дека во списокот се внесени сите предмети што пат-
никот ги внесува, царинарницата ги заверува двата 
примерока на списокот, става соодветна забелешка 
во патната исправа на странскиот патник и му вра-
чува еден примерок на списокот, а другиот приме-
рок го задржува и го чува најмалку една година. 

По заминувањето на странскиот патник од Ју-
гославија, царинарницата проверува дали патникот 
ги изнесува предметите запишани во списокот. 

На начинот од ст. 1 и 2 на овој член царинар-
ницата ќ̂ Г постапи ако странскиот патник внесува 
во Југославија трговски мостри за кои не поседува 
карнет А.Т.А. 

Член 19 
На странскиот патник кој доаѓа во Југославија, 

односно минува преку царинското подрачје на Ју-
гославија, царинарницата ќе му дозволи внесување 
на оружје и муниција само ако располага со одо-
брение издадено од југословенско дипломатско или 
конзуларно претставништво или со одобрение што 
при минувањето на државната граница му го издал 
надлежниот орган за внатрешни работи. 

Член 20 
Предметите што ги купил во Југославија, а чие 

изнесување според важечките прописи не е забра-
нето, странскиот патник може да ги изнесе без под-
несување царинска декларација. 

Ако изнесувањето на одделни предмети е регу-
лирано со посебни прописи, изнесување на таквите 
предмети може ,да се дозволи само под условите 
пропишани со тие прописи. 

Член 21 
Кога југословенски и странски државјани со 

живеалиште во Југославија кои привремено пре-
стојуваат во странство (работа, школување, специ-
јализација и ел.), привремено доаѓаат во Југосла-
вија со патнички автомобил односно со моторцикл 
со или без приколка (во натамошниот текст: пат-
ничкото моторно возило) со редовна странска реги-
страција, должни се во влезната царинарница усно 
да го пријават патничкото моторно возило. Ова вле-
гување царинарницата не го евидентира. 

Кога лицата од став 1 на овој член, привремено 
доаѓаат во Југославија со друмско товарно моторно 
возило со редовна странска регистрација, царински-
от работник става забелешка во патната исправа на 
патникот: „Привремено увезол стоки — моторно во-
зило" (скратено: „ПВС-М"). го запишува датумот на 
преминувањето на возилото и тоа го заверува со 
службениот царински печат. 

Член 22 1 

По истекот на рокот на привремениот увоз, ли-
цата од члеќ 21 на овој правилник можат моторно-
то возило да го остават во Југославија под царински 
надзор поради поправка на моторното возило, по-
тешка болест на тие лица, враќање со друго пре-
возно средство и од други оправдани причини, само 
врз основа на претходно одобрение од царинарни-
цата. 

Барањето за оставање на моторното возило под 
царински надзор и се поднесува на царинарницата 
на чие подрачје се наоѓа возилото. 

Врз основа на поднесеното барање царинарни-
цата донесува решение по итна постапка, кое слу-
жи како доказ дека моторното возило останало во 
Југославија под царински надзор. 

По престанокот на причините поради кои е одо-
брено оставањето на моторното возило под царинс-
ки надзор, царинарницата ги симнува царинските 
обележја и донесува решение во кое го утврдува 
времето на задржувањето на моторното возило во 
Југославија под царински надзор и го определува 
новиот рок на привремениот увоз. 

По истекот па рокот определен во смисла на 
одредбата од став 4 на овој член. со моторното во-
зило се постапува како со стоки чиј рок за привре-
мен увоз изминал. 

Член 23 , 
Југословенски и странски државјани со живеа-

лиште во странство, што доаѓаат на привремен пре-
стој во Југославија со патничко моторно возило, 
вклучувајќи и користење на возила што посебно се 
изнајмуваат („rent-а-саг"), се должни усно да го 
пријават влегувањето. Ова влегување царинарни-
цата не го евидентира. 

Член 24 
Ако југословенски и странски државјанин со 

живеалиште во странство дојде во Југославија ср 
патничко моторно возило изнајмено во странство 
по системот „rent~a~car" и возилото и го предаде на 
организацијата на здружен труд —- рептил агент, таа 
организација е должна преземеното возило да и го 
пријави на надлежната царинарница. 

Член 25 
Југословенски и странски државјани што доа-

ѓаат во Југославија со патничко моторно возило 
со редовна странска регистрација заради посто-
јано населување во Југославија, должни се пат-
ничкото моторно возило да и го пријават на нај-
блиската царинарница според нивното живеалиште 
во рок од 30 дена од денот на доселувањето во Ју-
гославија. Царинарницата со ова возило постапува 
како со стоки што се увезуваат. 

Како доселување, во смисла на одредбата на 
став 1 од овој член, се смета враќање од работа, 
школување или специјализација во странство, за-
сновање на работен однос во Југославија, добива-
ње одобрение за постојано населување и ел. 

Патничкото моторно возило со привремена ре-
гистрација (на пример: „Žoli". „IT" итп.), со кое 
домашниот 1Т.ЧТНИК д^пѓа во Југославија, не се сме-
та како патничко моторно возило со странска реги-
страција во смисла на одредбите на опој правилник. 
Со таквото годило се постапува според прописите 
за редовен увоз. 

Член 2G 
Југословенски и странски државјани што при-

времено внесуваат резервни делови за патнички 
моторни возила за кои немаат триптик за резервни 
делови — заради поправка на привремено увезено 
моторно возило со странска регистрација долж-
ни се да го пополнат Списокот на образецот 
III и да ја докажат целта на увозот. 

Лицата од став 1 на овој член се дол лош за-
менетите делови да ги' вратат во странство или да 
it ги предадат на царинарницата без надомест. 

Член 27 
.Ако лицето од член 26 на овој про штик за-

менетите долови ги изнесува во странско со пос-
тапува сообразно со одредбите на член IS од овој 
правилник. 
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Член 23 
Со патничкото моторно возило што е дадено 

на превоз со посебна железничка кола (придружу-
ван автомобил) присутната царинарница постапува 
според одредбите на Царинскиот закон и на овој 
правилник како влезна (гранична) царинарница. 

Член 29 
Обрасците I, TI, III и IV се отпечатени кон овој 

правилник и се негов составен дел. 
Обрасците се печатат на јазиците на народите 

на Југославија, и тоа на: српскохрватски (кирили-
ца), хрватски книжевен јазик (латиница), македон-
ски и словенечки. 

Образец П 

П Р Е С М Е Т К А 
НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО 

ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕ 

Презиме и име 
Живеалиште 
Број на патната исправа 
и од кого е издадена 

Стоки што се царинат Царинска 
основица 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за посеб-
ната царинска постапка со стоките што патници-
те ги носат со себеси и за царинскиот надзор пад 
друмските моторни возила со странска регистра-
ција („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/73). 

Член 31 ' 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 

1976 година. 

Бр 01-01 Д-12917/1 
27 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната 

управа за царини, 
Димитар Алексиевски, е. р. 

Вкупна вредност 

Царина и други 
давачки % 
Данок 
Такса 
Образец 

Вкупно давачки 
со букви: 

Се согласувам со наодот на царинарницата и со 
пресметката на давачките. 
Место * Царински обврзник,. 
Датум (М.П.) 

Царински работник, 
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Врз основа на член 167 став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), дирек-
торот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НА ДЕЛОТ НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВНОТО ПРИСТАНИШТЕ ОПРЕДЕЛЕН 

ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерките на 

царинскиот надзор над воздухопловите, стоките, 
багажот, патниците и членовите на екипажот што 
се наоѓаат на делот на воздухопловното пристаниш-
те определен за меѓународен воздушен сообраќај. 

Член 2 
Делот на воздухопловното пристаниште што е 

определен за меѓународен воздушен сообраќај се 
состои, во смисла на член 167 став 2 на Царинскиот 
закоп, од царинска платформа, чекалница наменета 
за патниците во' меѓународниот сообраќај (транзит-
на хала) и простории за преглед на патниците и 
нивниот багаж. 

Член 3 
Како царинска платформа се смета делот на 

воздухопловната платформа на кој се наоѓа возду-
хопловот што сообраќа со странство. 

Организацијата на здружен труд за аеродромс-
ки услуги е должна навремено да ја извести цари-
нарницата на кој дел од воздухопловната платфор-

ма ќе се постави воздухопловот што сообраќа со 
странство 

Царинарницата е должна на царинската плат-
форма да обезбеди непосреден царински надзор, и 
тоа над воздухопловите што доаѓаат од странство 
— непосредно по слетувањето, а над воздухопловите 
што заминуваат во странство — половина час пред 

- полетувањето (член 176 на Царинскиот закон). 

Член 4 
Чергалпицата наменета за патниците во меѓу-

народниот сообраќај (транзитна хала) мора да биде 
така обезбедена што да е оневозможено влегување 
и излегување на лица, односно внесување и изне-
сување на стоки без царински надзор. 

Освен патниците и членовите на екипажот на 
воздухопловите што патуваат во странство, односно 
што се во провоз преку царинското подрачје на Ју-
гославија, во транзитната хата можат да влегу-
ваат само лицаха што вршат службена должност 
(персонал на воздухопловното пристаниште што ра-
боти во транзитната хала. царински работници, ра-
ботници на органите за виа грешни работи и ел.). 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, ако .на воздухопловното пристаниште се до-
чекуваат, односно испраќаат Југословенски или 
странски државници, членови на делегации- и други 
лица во официјална посета на странство, односно 
Југославија, во транзитната хала можат да влегу-
ваат и други лица (придружба, обезбедување, сни-
матели, фоторенортери, преведувачи и др.). 

Член 5 
На делот на воздухопловното пристаниште што 

е определен за меѓународен воздушен сообраќај 
можат да се наоѓаат само патниците што замину-
ваат во странство, односно доаѓаат од странство и 
лицата што имаат одобрение од надлежниот орган 
за внатрешни работи * 

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

Член 6 
По поставувањето на воздухопловот што доаѓа 

од странство на царинската платформа царинарни-
цата врши преглед на екипажот и на воздухо-
пловот. 

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

Член 7 
Истовар на стоките од воздухоплов г се врши 

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

Ако утврди дека состојбата на стоките им од-
говара на податоците од манифесто!-, * царинскиот 
работник тоа го потврдува на примерокот од мани-
фестом односно па изводот од манифестот што оста-
нува кај капетанот на воздухопловот. 

Ако утврди дега состојбата на стоките не им 
одговара на податоците од манифестот, царинскиот 
работник ќе постани сообразно со член 86 на Ца-
ринскиот закон, и за тоа ќе стави забелешка на 
манифестом односно изводот од манифесто!1, а ор-
ганизацијата на зг.оужен труд за аеродромски ус-
луги ќе состави записник кој царинскиот работник 
го заверува. ^ 
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Член 8 i 
Ако возарот стоките и ги предаде на царинар-

ницата, должен е да поднесе пријава за увоз и про-
воз на стоки, а ако стоките и ги предаде на орга-
низацијата на здружен труд, за аеродромски услу-
ги, пријава за увоз и провоз на стоки поднесува 
организацијата на здружен труд за аеродромски 
услуги. 

Член 9 
Царинскиот преглед на воздухопловот што за-

минува^ во странство се врши по контролата што ја 
вршат работниците на другите органи (органи за 
внатрешни работи и др.). 

По завршениот царински преглед, до полетува-
њето, кон воздухопловот може да се пристапи само 
по одобрение на царинарницата. 

Член 10 
Царинарницата што извршила царински прег-

лед, во смисла на член 180 став 3, односно член 183 
став 4 на Царинскиот закон, должна е за тоа да ја 
извести царинарницата на првото воздухопловно 
пристаниште на кое воздухопловот слетува. 

Патниците во локалниот сообраќај од член 180 
став 3, односно член 183 став 4 на Царинскиот за-
кон и патниците од странство што не предале ба-
гаж на превоз, се одвојуваат на воздухопловното 
пристаниште од патниците во меѓународниот соо-
браќај веднаш по излегувањето од воздухопловот. 

Член 11 
Багажот што во меѓународниот воздушен соо-

браќај не пристигнал со патниците (загубен багаж 
и ел.), возарот е должен да и го пријави на цари-
нарницата веднаш по слетувањето на воздухопло-
вот со кој багажот пристигнал. 

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

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

Член 12 
Багажот што не пристигнал со патниците се 

сместува во посебна просторија. 
Отворањето на посебните простории од став 1 

на овој член се врши сообразно со прописите за 
отворање на царинско сместувалиште. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член. багажот што не пристигнал со патниците мо-
же да се смести и во просториите на „Службата за 
централна потрага". 

Член 13 
Багажот што не пристигнал со патниците може 

во просториите од член 12 на овој правилник да 
лежи најдолго една година од денот на пристига-
њето. 

По истекот на рокот од став 1 на овој член, 
багажот мора да се врати во странство или да и се 
отстапи на царинарницата на слободно распола-
гање. 

Член 14 
Податоците за багажот што не пристигнал со 

патниците се запишуваат во Контролниот на пат-

ничкиот багаж пристигнат одвоено од сопственикот, 
по Образецот 1 што е отпечатен кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

Член 15 
Ако за време на лежењето треба да се прегледа 

багажот што не пристигнал со патниците прегледот 
го врши комисија од три члена, од кои еден член 
е претставник на царинарницата а два члена се 
претставници на возарот. 

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

Член 16 
Ако багажот и се упатува на друга царинар-

ница заради царинење и врачување на сопствени-
кот, возарот и поднесува на царинарницата посебен 
манифест за патничкиот багаж што пристигнал од-
воено од сопствениците (член 56 од Правилникот за 
начинот на пополнување и поднесување на испра-
вите во царинската постапка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/76), во три примероци. 

Член 17 
Царинарницата ги заверува сите три примероци 

од Rf-чшфестот и еде*! примерок задржува а другите 
два примерока му ги предава на возарот. 

Возарот е должен на приемната царинарница да 
ќ го предаде багажот во определениот рок во ис-
правна состојба и обата примерока од манифестом 
Приемната царинарница го заверува третиот при-
мерок од манифестот и му го враќа на возарот. кој 
и го доставува на доставната царинарница како 
потврда за приемот на багажот. 

Член 18 
Ако сопственикот на багажот е патник што не 

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

Член 19 
Ако возарот бара багажот да се врати во стран-

ство, царинарницата спроведува мерки на царински 
надзор како и при редовното доставување на бага-
жот на патниците што заминуваат во странство. 

Член 20 
Царинарницата го царини багажот што не прис-

тигнал со патниците според прописите за постап-
ката со стоките што патниците ги носат со себе. 

Член 21 
Царинската постапка со багажот што не прис-

тигнал со патниците е итна. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 

1976 година. 

Бр. 01-01 Д-12918/1 
27 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Димитар Алексневски, е. р. 
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Образец I 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Во рубриката „Раздолжување* треба да се запише: врачено на сопственикот, вратено во странство, 
презела царинарницата според записникот,' упатено на друга царинарница според манифесто^ број 
и слично. Во рубриката „Опис на багажот" да се запише: кожен кофер, кожева чанта, спортска тор-
ба итн. 

5 9 0 . 

Врз основа на член И став 2 и член 261 став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр, 
10/76), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗЕМАЊЕТО НА МОСТРИ И ЗА ЦАРИНСКИ-

ТЕ ОБЕЛЕЖЈА 

I. Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и 

начинот на земањето на мостри на стоки како и 
видовите на царинските обележја и начинот на 
нивната употреба. 

II. Услови и начин иа земање мостри на стоки 

Член 2 
Мостри на стоки се земаат ако, зараду утврду-

вање на видот и квалитетот на стоките, во постап-
ката на царинењето треба да се изврши хемиско-
- технолошко или некое друго испитување на сто-
ките. 

Член 3 
Мостри на стоки во постапката на царинењето 

се земаат по службена должност или на барање од 
подносителот на декларациј ата. 

Земање на мостри на стоки по службена долж-
ност, во смисла на член 261, член 264 став 2 и член 
265 став 2 од Царинскиот закон, царинарницата вр-
ши во присуство на подносителот fia декларацијата. 
За земањето на мострите се составува записник во 
три примероци на Образецот I — Записник за зема-
њето на мостри. Еден примерок од записникот за-
дра; ува царинарницата, еден примерок му предава 
на подносителот на декларацијата, а еден при-
мерок, заедно со мострати и доставува на царинска-
та лабораторија, односно на установата што треба 
да изврши испитување на стоките. 

Образецот I — Записник за земањето на мостри 
е отпечатен кон овој правилник и е негов составен 
Дел, 

Земањето на мостри на стоки на барање од под-
носителот fia декларацијата, во смисла на член 253 
од Царинскиот закон, се врши во присуство на ца-
рински работник. 

Член 4 
Од секој вид стоки се земаат, по правило, по 

три примероци мостри, во количините потребни за 
испитувањето. 

Член 5 
Ако има повеќе колети. цистерни, вагони или 

други преносни, односно превозни средства во ЕПИ 
се наоѓаат истовидни стоки чија идентичност че 
може да се утврди со обичен преглед, се земаат по-
требен број мостри од оние колети, цистерни, ваго-
ни или други преносни, односно превозни средства 
што ќе ги определи царинарницата. 
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Член 6 
Потребната количина на стоки што, во смисла 

на чл 4 и 5 од овој правилник, се зема како мостра, 
по правило, изнесува, и тоа: 

а) за стоки во цврста состојба: 
1) за отровни, корозивпи и слични 

метерии 
2) за маст, восоци и други стоки 

50 g 
100 g 

б) за стоки во течна состојба: 
1) за нафта и нафтени деривати 1- литар 
2) за растителни масла ^ 250 ml 
3) за етерична масла, екстракти и 

концентрат на мириси, витами-
ни и ст. 25 ml 

4) за алкохол и алкохолни пијалоци 1 литар 
5) за отровни, корозивни и слични 

материи 50 ml 
6) за други стоки ICO ml 

в) за стоки во листови, плочи, фолии, 
ленти, прачки и ел.: 1 

1) за хартија: 
-— во ролни широчина до 

15 cm 50 cm. по должи-
ната на ролна-
та 

— во ролни широчина над 
15 cm 20 cm, по должи-

ната на ролна-
та 

— во листови 2 табака 
2) за картон и лепенка 30 cm X 30 cm 
3) за кожа, пластична фоли-

ја, лим и други стоки во 
табли 20 cm X 30 cm 

4) метални ленти, прачки, 
профили и жица IO cm X 100 cm 

г) за текстилни стоки: 
1) за предиво и влакна 
2) за монофиламенти 
3) за метражни стоки 

4) за ткаенина за завеси 

50 до 150 g 
10 m 
IO cm, по целата 
должина 
20 cm, по целата 
должина 

Ако со испитувањето на мострите е доволна по-
мала количина стоки од количините од став 1 на 
овој член, односно ако за испитувањето на стоките 
е неопходна поголема количина — ќе се земе онаа 
количина на стоки што е неопходна за испиту-
вањето. 

Член 7 
Стоките земени како мостра се премеруваат и 

утврдената количина се означува на обвивката на 
мострата и се внесува во Записникот за земање 
МОСТРИ. 

Секој примерок мостра на стоки се означува со 
реден број. 

Ако се зема мостра на стоки во оригинално па-
кугање, во Записникот за земање мостри се внесу-
ваат и карактеристичните податоци назначени на 
тоа пакување. 

Член 8 
Секој примерок мостра на стоки мора да се за-

печати со печатен восок со втиснат царински жиг, 
или на него мора да се стави царинска пломба. 

Член 9 
На земените мостри царинарницата става на-

лепница (Образец II) 
Налепницата од став 1 на овој член ги содржи 

следните податоци: името на подносителот на де-
кларацијата; формата, знакот и бројот на колегите; 
бројот и датумот на пријавата за увоз и провоз на 
стоките; бројот на декларацијата; трговскиот назив 
на стоките и називот на царинарницата. 

Образецот II е отпечатен кон овој правилник и 
е негов составен дел. 

Член 10 
По извршеното испитување, мострите од вроде-

ност царинарницата ги враќа во колегите од кои се 
земени, ако не се потрошени или станале неупо-
требливи поради испитување. 

Другите мостри, ако подносителот на деклара-
цијата не сака да ги прими, царинарницата ги ста-
ва во царинската збирка али ги уништува ако не 
се потребни за збирката. 

Ако во врска со земените мостри се води управ-
на постапка, односно управен спор, мострите мораат 
да се чуваат до завршувањето на постапката, од-
носно на спорот. 

Член 11 
Ако мострите на стоки се земаат во смисла на 

член 258 од Царинскиот закон, на превозната, од-
носно на преносната исправа царинарницата озна-
чува дека мострите се замени и која количина сто-
ки е земена за мостра. 

Во поглед на количината на мострите'што се 
земаат во смисла на член 258 од Царинскиот закон, 
сообразно се применува член 6 на овој правилник. 

Податоците за земените мостри царинарницата 
ги запишува во Контролникот на земените мостри 
(Образец III), што е отпечатен кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

Член 12 
Садовите и материјалите што се потребни за 

земање мостри на стоки по службена дол леност ги 
обезбедува царинарницата. 

III. Видови царински обележја и начин на нивната 
употреба 

Член 13 
Царинските обележја се средства со кои се обе-

лежуваат царинските стоки заради обезбедување на 
нивната идентичност од моментот на ставањето под 
царински надзор до завршетокот на царинската по-
стапка. 

Член 14 
Обележувањето на стоките со царинските обе-

лежја се врши ако е тоа предвидено со Царинскиот 
закон или со други прописи донесени врз основа на 
Царинскиот закон, односно ако во царинската пос-
тапка треба да се обезбеди идентичност на стоките. 

Член 15 ' 
Царински обележја се царинската пломба и 

отпе^атоците на царинскиот жиг и на царинскиот 
печат 

Како царински обележи се сметаат и описот на 
стоките, списоците, фотографиите, скиците или цр-
тежите со опис на стоките, заверени од царинар-
ницата, што се употребуваат ако на царинските 
стоки не можат да се стават царинските обележја 
од став 1 на овој член. 

- Член 16 
Царинската пломба е нарочно приспособен^, 

плоскато парче од олово, во тркалезен облик, со 
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шуплина во пречникст што од едната страна се за-
гушува со еден отвор а од другата страна со дна 
отвора. Низ пломбата се провлекува железна жи-
ца, канап и ел. 

При обележувањето на стоките; пл ом бата се 
жигосува (пресува) со царински клешти, на кои на 
едната страна е врежан грбот па СФРЈ, а на друга-
та страна — бројот на клештите и називот на ца-
ринарницата. 

Секои царински клешти мораат да имаат посе-
бен број. 

Царинската пломба може да биде изработена и 
од друг соодветен метал, 

Член 17 
Царинскиот жиг е жиг за восок и сув жиг. 
Жигот за восок е од месинг, во тркалезен облик, 

со ппечник од 35 mm. 
Сувиот жиг е од челик, во тркалезен облик, со 

пречник од 35 mm. 
На царинскиот жиг е занишан називот на ца-

ринарницата во концентрични кругови околу грбот 
на СФРЈ, иа јазиците на народите на Југославија. 

Член 18 
Царинскиот печат е од гума, во тркалезен об-

лик, со п р е ч е к од 50 mm, односно 35 mm, и на 
него е запишан називот на царинарницата во кон-
центричен кругови околу грбот на СФРЈ, на јази-
ците на народите на Југославија. 

Член 19 
Царинската пломба, царинскиот жиг и царин-

скиот печат се ставаат, односно се втиснуваат на 
најпогодно место на стоките, на обвивката на стоки-

те, на превозното средство, на просторијата или 
просторот, а констатација за тоа се внесува г.о 
сс:;::>е:ната испран^ (пријава за .увоз и провоз на 
сто:;и, превозна исправа, записник и до.). 

При ставањето Fia царинските обележја посеб-
но ќе се внимава стоките да не се оштзтпт или 
сторат неупотребливи за целите за кои се уве-
зуваат. 

Член 20 
Царинските обележја, царинските клешти и 

другите материјали потребни за обележување на 
стоките, ги обезбедува Сојузната управа за царини. 

IV, Завршни одредби 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за зема-
њето на мостри и за царинските обележја („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 17/75). 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила на 1 септет при 

1976 година. 

Бр. 01-01 Д-12914/1 
27 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Димитар Аленчевски, е. р. 
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Врз основа на член 43 став 3 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), директо-
рот на Сојузната управа за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСТРОШЕ-

НОСТА НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 

1. За употребуваните увезени стоки истрошено-* 
ста ја утврдува царинарницата според одредбите ira 
оваа наредба. 

2. Истрошеноста на употребуваните увезени сто-
ки се искажува во процентот на истрошеноста, што 
се определува според времето на користењето на 
увезените стоки. 

3. Процентот на истрошеноста на увезените стоки 
чија поединечна вредност не преминува 10.000 ди-
нари, сметајќи според нормалната цена на нови сто-
ки од ист вид, го утврдува царинскиот работник. 

Ако поединечната вредност на стоките го пре-
минува износот од 10.000 динари, или ако царин-
скиот работник не може сам да го утврди процентот 
на истрошеноста на стоките од став 1 на оваа точка, 
процентот на истрошеноста го утврдува комисија. 

4. Комисијата се состои од три "члена, што ги 
именува царинарницата од редот на царинските ра-
ботници. Еден член на комисијата царинарницата 
може, по потреба, да определи од редот на струч-
њаците што не се работници на царинарницата. 

5. Ако нормалната цена на одделен вид стоки 
преминува 20.000 динари, наодот за нејзината истро-
шеност комисијата го внесува во записникот. 
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Записникот се составува во три примероци и во 
него се внесуваат податоци за видот, количината и 
квалитетот на стоките, за нормалната цена на нови 
стоки од ист вид, со назначување врз основа на кои 
докази или податоци таа цена е утврдена (каталози, 
проспекти, ценовници, фактури, листи на царински 
основици и др.); за процентот на истрошеноста, со 
краток опис на истрошеноста, и за утврдената вред-
ност намалена за процентот на истрошеноста. 

Доказите Брз осиона па Кои е утврдена нормал-
ната цепа на пови стоки од ист вид, се прилагаат 
кон декларацијата. 

Записникот го потпишуваат сите членови на ко-
мисијата. Еден примерок од записникот се прилага 
кон декларацијата, заедно со исправите врз основа 
на кои е утврдена царинската основица, а вториот 
му се предана на царинскиот обврзник. 

6. Процентот на истрошеноста на стоките утвр-
ден во смисла на точка 3 од оваа наредба, нормал-
ната цена на нови стоки од ист вид, процентот на 
истрошеноста на стоките и утврдената царинска ос-
новица се внесуваат во царинската декларација. 

7. Царинската основица за употребуваните стоки 
се утврдува така што од утврдената нормална цена 
на нови стоки од ист вид (член 34 на Царинскиот 
закон) се одбие износот што му одговара на про-^ 
центот на истрошеноста. 

8. Царинската основица за употребуваните уве-
зени машини, апарати и уреди за кои во постапката 
на царинењето може да се утврди времето на корис-
тењето, се утврдува така што нормалната цена на 
нови стоки од ист вид се намалува за 20°/о за секоја 
година користење. 

Ако во постапката на царинењето подносителот 
на декларацијата, односно царинскиот работник нај-
де дека процентот на истрошеноста од 20'Vo годишно 
не му одговара на фактичкиот процент на истроше-
носта на стоките, ќе постапи според точка 7 на оваа 
наредба. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за начинот 
за утврдување на процентот на истрошеноста на 
стоките што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/73). 

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

Бр. 01-01 Д-12915/1 
27 јули 1976 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Димитар Аленчевски, е. р. 

5 9 2 . 

Врз основа на член 206 став 4 и член 251 став 
2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, директорот на Сојузната управа за ца-
рини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТАРИФАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗЛЕГУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ РАБОТНИК ЗАРАДИ 
СМЕСТУВАЊЕ НА СТОКИ ПО 5 ЦАРИНСКИ 
НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ НАДВОР ОД 
МЕСТОТО, ОДНОСНО ПРОСТОРИИТЕ ИЛИ ПРОС-
ТОРИТЕ ВО КОИ ЦАРИНАРНИЦАТА РЕДОВНО 
ВРШИ ЦАРИНСКИ НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕ НА 

СТОКИ 

1. Ако царинарницата, во смисла на член 206 
ра Царинскиот закон, одобри сместување на стоки 

под царински надзор во царинско сместувалиште, 
консигнациоко складиште или други простории 
и простори надвор од местото во кое е седиштето на 
царинарницата, односно с:а нејзината организацио-
на единица, подносителот на барањето за сместу-
вање на стоките е должен на име трошоци за из-
легување на царинскиот работник заради сместу-
вање на стоките под царински надзор да го плати 
износот пропишан ср оваа наредба. 

Износот препишан со оваа наредба се плаќа и 
ако царинарницата, ео смисла на член 251 став 1 
на Царинскиот закон, одобри царинењето на стоки-
те што се увезуваат, односно извезуваат да се из-
врши надвор од местото, односно просторијата или 
просторот во кој царинарницата редовно врши ца-
ринење на стоки. 

2. Трошоците од точка 1 на оваа наредба ги 
плаќа подносителот на барањето само за излегу-
вањето на царинскиот работник, односно за цари-
нењето на стоките надвор од редовното работно 
време или во продолжено работно време. Во овие 
случаи подносителот на барањето го плаќа износот 
од 100 динари, за- секој час нгГ прекувремена ра-
бота, односно работа во продолжено работно врелгг. 

Секој започнат час на работа на царинскиот 
работник се смета како цел час. 

3 Подносителот на барањето е должен да плати 
и дневници и трошоци за превоз на царинскиот ра-
ботник ако за тоа се исполнети условите од посеб-
ните прописи за надоместите на патните и селидбе-
ните трошоци, без оглед дали царинскиот работ-
ник излегува, односно царинењето се врши во ре-
довното работно време или надвор од редовното 
работно време, односно во продолжено работно 
време. 

4. Пред излегувањето на царинскиот работник 
заради сместување на стоки под царински надзор, 
односно царинење на стоки, подносителот на бара-
њето е должен да уплати на депозитната сметка на 
царинарницата соодветен износ на име аконтација 
на трошоците. 

5, Конечниот износ на трошоците пресметан 
според оваа наредба се уплатува на евиденционата 
сметка. 

6 Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за одреду-
вање на Тарифата на трошоците за царинење на 
стоки надвор од местото односно во просториите 
или просторите во кои царинарницата редовно вр-
ши царинење на стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/73). 

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 септем-. 
ври 1978 година. 

Бр. 01-01 Д-12919/1 
27 јули 1976 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа4 

за царини. 
Димитар Алексиевски, е. р. 
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Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОП-
ТИЧКИ ИСТРУМЕНТИ, МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ, 
СТРУЈОМЕРИ И УКЛОПНИ ЧАСОВНИЦИ И НИВ-

НИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 15 јуни 1976 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за оптички инструменти, мерни инстру-
менти, струј омери и уклопни часовници и нивни ре-
зервни делови, со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, до 14%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите, што се предвидени во спогодбата. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 2198 од 30 јули 1976 
година. 

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

Претставник на производителот: „Искра" — 
Крањ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

5 9 4 . 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист па СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИ-
НИ И УРЕДИ ЗА ОБРАБОТКА НА КОЖА И ЗА 
ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ОБУВКИ И ЗА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ МАШИНИ И УГ7ДИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 22' април 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за машини и уреди за обработка на 
кожа и за изработка и обработка на обувки и за 
резервни делови за тие машини и уреди, со тоа што 
производителските организации на здружен труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, до 9°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1. на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 1583 од 30 јули 1976 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
бд де^нот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: Предузеќе 
,,ИКОС" — Индустрија ковинске опреме ин стро-
јев — Крањ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

ВАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Со-

јузниот извршен совет (,,Службен лист на СФРЈ"* 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

P Е Ш Е H И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За .советник на Сојузниот извршен совет се на-
значува д-р Никола Георгиевски, досегашен совет-
ник на Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 585/76 
22 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : i 
Страна 

586. Правилник за начинот на пополнување 
и поднесување на исправите во царин-
ската постапка — — — — — — — 977 

587. Правилник за царинскиот надзор и за 
постапката за царинење на стоките смес-
тени под царински надзор — —. — — 1099 

588. Правилник за посебната царинска пос-
тапка со стоките што патниците ги но-
сат со себе и за царинскиот надзор над 
друмските моторни возила еД странска 
регистрација — — — — — — — 1109 

589: Правилник на царинскиот надзор на де-
лот на воздухопловното пристаниште 
определен за меѓународен сообраќај — 1113 

590. правилник за земањето на мостри и за 
царинските обележја — — — — — 1115 

591, Наредба за начинот за утврдување на 
истрошеноста на стоките што се уве-
зуваат — — — — — — _ _ m g 

592. Наредба за .Тарифата на трошоците за 
излегување на царинскиот работник за-
ради сместување на стоки под царински 
надзор и царинење на стоки надвор од 
местото, односно просториите или прос-
торите во кои царинарницата редовно 
врши царински надзор и царинење на 
стоки — — _ _ _ _ _ _ _ — m g 

593. Спогодба за промена на затечените цени 
за оптички инструменти, мерни инстру-
менти, струј омери и уклопни часовници 
и нивни резервни делови — — — — 1120 

594. Спогодба за промена на затечените цени 
за машини и уреди за обработка на ко-
жа и за изработка и обработка на обувки 
и за резервни делови за тие машини и 
уреди — — _ _ — — — — — и з о 

Назначувања и разрешувања — — — — 1120 
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