
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
вив. — Огласи според тарифата. — 
Жиро сметка каЈ Службата на опште-
стрмото книговодство 80802-603-19644 

Цена на овој број е 3 динари. — 
Претплатата за 1980 година изнесува 
800 динари. Рок за рекламации 15 дена, 
— Редакција: Улица Јована Ристика 
бр. I. Пошт фах 226. — Телефон«! 
централа 650-155; Уредништво 651-855$ 
Служба за претплата 651-732; Телено 

11756 

552. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", број 39/74), сојузниот секре-
тар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕКО SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Der Spiegel", број 20 од 
12 мај 1980 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/873 
28 мај 1980 година 

Белград 

Заменик сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

553. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", број 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Paris Match", број 1613 
од 16 мај 1980 година, што излегува на француски 
јазик во Париз, Франција. 

Бр 650-1-5/553 
28 мај 1980 година 

Белград 

Заменик сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

554. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", број 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO" 
Се забранува внесувањето и растурањето во 

Југославија на весникот „II Piccolo", број 10207 од 
7 мај 1980 година, што излегува на италијански ја-
зик во Трет, Италија. 

Бр. 650-1-12/540 
30 мај 1980 година 

Белград 
Заменик сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р 

555. 

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии, директорот на Сојузната управа за царини 
утврдува 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ 
ШТО ДРЖАВЈАНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
СТР АНГ КИ ДРЖАВЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕ-
ЗУВААТ, ОДНОСНО ГИ ПРИМААТ ОД СТРАН-

СТВО 
1. За стоките што државјани на Социјалисти-

чка Федеративна Република Југославија и странски 
државјани непосредно ги увезуваат, односно ги при-
маат од странство, се определува царинска основи-
ца, и тоа: 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2) пржено или мелено kg 
3) екстракти на кафе 

(„Nescafe") 100 g 
2 22.09 Виски литар 
8 24.02 Цигари 20 парч. 
4 40.11 Гуми за птанички автомо-

били од сите видови: 
1) внатрешни гуми kg 
2) надворешни гуми 

а) дијагонални, 
обични kg 

<5) радиј алии kg 
в) ту бел ес kg 
г) протекторат^: 

1) дијагонални 
2) радиј алии 
3) тубелес 

5 42.03 Предмети за облекување 
од природна кожа: 
1) мантили: 

а) од мазна кожа 
б) од велур кожа 

2) јакни: а) од мазна кожа 
б) од велур кожа 

3) предмети за облекување 
за деца 

в 43.03 Предмети за облекување 
од крзно 
1) од фино крзно: 

а) бунди: 
1) „Нерц", „Сребрена 

лисица" и „Сина 
лисица" парч. 40.800 

2) „Астраган" 
„Бизамски 
стаорец" парч. 

3) „Фока", „Лисица" парч 
4) „Нутрија" парч. 

б) јакни — подолги 
(над 60 cm): 
1) „Нерц", „Сребрена 

лисица" и „Сина 
лисица" 

2) „Астраган" 
„Бизамски 
стаорец" парч. 

3) „Фока", „Лисица" парч. 
4) „Нутрија" парч. 

в) јакни — пократки (до 
60 cm): 
1) „Нерц", „Сребрена 

лисица" и „Сина 
лисица" 

2) „Астраган", „Ви-
замски стаорец" парч. 

3) „Фока", „Лисица" парч. 
4) „Нутрија" парч. 

г) капи — шубари парч. 
Д) јаки парч. 

kg 
kg 
kg 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 

kg 

245 

82 
204 
16 

€8 

82 
122 
163 

68 
82 

109 

5.712 
4.488 

3.808 
3.400 

816 

24.480 
20.400 
18.360 

13 

14 

55.08 

55.09 

парч. 29,920 15 56.07 

19.040 
16.320 
13.600 

парч. 19.040 17 58>04 

13.600 
12.240 
22.880 
2.312 
2.720 

4.080 

3.400 
2.312 

544 

2) од просто крзно: 
(зајак, јагне и 
овца) kg 

ЗАБЕЛЕШКА: За-предметите израбо-
тени од иогички, од ос-
татоци ОД КрЗНО У1 во 
комбинација со кожа, 
царинската основ ица од 
точка 1 се намалува 
за 30Vt). 

7 43.04 Предмети за облекувана 
од вештачко крзно: 
1) за возрасни: 

а) бувди парч. 
б) јакни парч. 

2) за деца kg 
8 50.09 Ткаенини од свила или од 

отпадоци на свила: 
1) од свила: 

а) ретки ткаенини (мус-
лин, грееадин, воал, 
газа. и сл~) kg 

б) други kg 
2) ткаенини од бурет<визш kg 

9 51.03 Предиво од синтетички 
влакна kg 

10 53.10 Предиво од волна kg 
11 53.11 Ткаенини од волна од ов-

ци или јагниња или од 
фина животинска длака 
(штофошз): 
1) машки kg 
2) женски kg 

12 55.06 Конец: 
1) за изработка на гоблени kg 
2) за везење kg 
3) друго ! kg 
Фротирни ткаенини од 
памук kg 
Други памучни ткаенини: 
1) за завеси kg 
2) други ' kg 
Ткаенини од вештачки 
или синтетички влакна: 
1) за завеси kg 
2) други kg 

16 58.01 Теписи, прекривки и про-
стираш со јазли, везени со 
машина: 
1) волнени т* 
2) од друг текстилен ма-

теријал ш2 

Плиш и кадифе: 
1) од памук kg 
2) од свила kg 
3) од синтетички влакна kg 

18 59.05 Рибарски мрежи: 
од синтетички влакна kg 

2) од памук kg 

1.360 
1.224 
1.020 

408 
€80 

1.224 
952 

2.720 
952 
544 

408 

816 
408 

816 
612 

1.088 

816 

680 
1.088 

544 

408 
204 
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19 iW.UO 

20 60.01 

21 60.05 

22 £1.01 

да 61.02 

ШАИСЛЈНсТМС 
од асај: 
1) мантили парч. 1.632 
2) јакни парч. 816 
Плетени или хеклувани 
метражни стоки, неелас-
тични и некау чу кувани; 
1) од памук kg 340 
2> од волна kg 816 
3) од синтетички влакна kg 612 
Горна облека и други 
предмет плетени' или хе-
к лу ва ви, нееластични и 
некаучукувани: 
1) од памук kg 816 
2) од волна и од фина жи-
вотинска доага kg 1.360 

од синтетички влажна kg 1.020 
Горна облека за возрасни 
мажи: 
1) од волнена ткаенина: 

а) палта парч. 4.352 
б) мантили парч. 3.400 
в^ облека комплет 3.672 
t | гажва парч. 2.312 

д) панталони парч. 1.088 
Ђ од синтетична^ ткаени-

на и мешаница (до 50Vo 
волна): 
а) палта парч. 2.992 
б) мантили парч. 2.312 
в) облека комплет 2.584 

г) сакоа парч. 1.632 
д) панталони парч. 
В облеки за скијање: ком-

1> јакни парч. 
Ђ ттамт&пшж парч. 
3) комплет од еден 

дед парч. 
4) нараквици чифт 

3) од п а п цеж-ткае-
ншгл и мешаница (дт 
50% синтетика): 

додашлк 
б) облеки 
в^ сантоа 
ill панталони. 
1) „blue j-eartsr* 
2> други 

4) виндјакни од сите 
дош* ткаенини г 
а> без влошка 
б) со влошка 

5) блузи од сите видови 
ткаенини: 
а> „Мое јеапѕѓ* 

. Џ - д р у т 

81в 

1360 
1.088 

2.312 
680 

парч. 1.904 
комплет 1.904 
парч. 1.360 

парч. 680 
парч. 544 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 

1.088 
1.360 

680 
408 

хорна оолека за жени и 
деца: 
1) од волнени ткаенини: 

а) палта парч. 
б) мантили парч. 
в) костими ком-

плет. 
г) фустаки парч. 
д) здолници парч. 
ѓ) панталони парч. 

2) од синтетички ткаенини 
и мешаница (до 50V& 
волна): 
а) палта парч. 
б) мантили парч. 
в) костими ком-

плет. 
г) фустани парч. 
д) здолници парч. 
ѓ) панталони парч. 

е) облеки за скијање: 
1) за жени: 

а) јакни парч. 
б) панталона парч. 
в) комплет од еден 

дел парч. 
г) нараквици чифт 

2) за деца: 
а) јакни парч. 
б) панталони парч. 
в) комплет од еден дел парч. 
г) нараквици чифт 

3) од памучна и цел-ткае-
нина и мешаница (до 
50°/о синтетика) 
а) мантили парч. 
б) фу стани парч. 
в) зд ол ници: 

1) „blue jeans" парч. 
2) други парч. 

г) паналони 
1) „blue jeans'* парч. 
2) други парч. 

4) виндјакни, од сите ви-
дови ткаенини: 
а) без влошка 
б) со влошка 

24 62.01 

5) блузи од сите видови 
ткаенини: 
а) „blue jeans" 
б) други I 

6) детска облека: 
а) волнена 
б) друга 

7) комплети за бебиња 
Ќебиња: 

.1) од длака* од камила 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 

kg 
kg 

пакет 

парч. 

4.352 
3.400 

3.264 
1.496 

816 
816 

3.264 
2,992 

2 17* 
1 зет 

81 в 
816 

1.360 
1.088 

2.448 
680 

544 
408 
952 
204 

2.040 
1.088 

680 
544 

620 
544 

1.088 
1.360 

680 
408 

1.088 

630 
1.632 

2.584 
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952 34 73.36 

816 
544 

2) од волна: 33 70.13 
а) за едно лице парч. 1.360 
б) за две лица парч. 1,632 

3) од памук парч. 408 
4) од синтетички влакна парч. 952 

25 62.02 Рубелина креветска и 
рубелина за на маса: 
1) рубелина креветска и за 

на маса (освен прекрив-
ки): 
а) од дамаст kg 
б) од друг материјал: 
1) дезенирана kg 
2) еднобојна kg 

2) прекривки за кревет: 
а) за едно лице парч. 680 
б) за две лица парч. 952 

26 63.01 Употребувани предмети за 
облекување и употребува-
ни обувки: kg 204 

27 64.01 Чевли за скијање: 
1) за возрасни чифт 2.176 
2) за деца чифт 1.156 

28 64.02 Обувки со ѓон од природ-
на или пресу вана кожа: 
1) чевли: 

а) машки чифт 1.360 
б) женски чифт 1.360 
в) детски чифт 408 

2) чизми: 
а) машки чифт 2.040 
б) машки чифт 2.040 
в) детски чифт 680 

29 64.04 Обувки со ѓон од други 
материјали: 
1) чевли: 

а) машки чифт 952 
б) женски чифт 952 
в) детски чифт 340 

2) чизми: # 

а) машта чифт 1.360 
б) женски чифт, 1.360 
в) детски чифт 476 

30 66.01 Чадори парч. 408 
31 69.11 Садови и други предмети 

што се употребуваат во 
домаќинството или за тоа-
летни цели од порцелан: 
1) еднобојни kg 204 
2) повеќебојни kg 272 

82 69.12 Садови и други предмети 
што се употребуваат во 
домаќинството или за тоа-

. летни цели од други видо-
ви керамика: 
1) еднобојни kg 136 
2) повеќебојни kg 204 ; 37 ,76.16 

35 
36 

73.37 
73.38 

Производи од стакло што 
се употребуваат за на ма-
са, во кујна, канцеларија, 
за внатрешна декорација 
и ел. 
1) од кристал: 

а) брусен 
б) друг (леан) 

2) од друго стакло 
Печки, шпорети, пламени-
ци и други грејани што се 
употребуваат во домаќин-
ството, освен печки за цен-
трално и етажно греење: 
1) печки: 

а) на цврсти горива: 
1) обични 
2) трајно-жаречки 

б) на течни горива: 
1) до 500 kcal 
2) преку 5000 kcal 
3) со автоматска ре-

гулација на топли-
ната : 
а) обични 
б) обложени со ке-
рамика 
в) камиш? 
г) камини обложе-
ни со керамика 

в) на гас: 
1) обични 
2) во форма на камин 

2) шпорети: 
1) на цврсти горива: 

1) обични 4 

2) сб вграден систем 
за етажно греење 
(до 10.000 kcal) 

б) на гас: 
1) со три пламени 
2) со четири пламени 
3) гасни решоа 
4) гасни бојлери-про-

точни: 
а) до 5 литри во 

минута 
б) над 5 до 10 лит-

ри во минута 
в) над 1<Удо 15 ли-

три во минута 
Радијатори од челичен лим 
Садови: 
1) емајлирани 
2) од нергосувачки челик 
Радијатори од алуминиум 

kg 
kg 
kg 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 

парч. 

парч. 
парч. 

544 
408 
204 

3.400 
6.120 

4.080 
4.760 

парч. 4.352 

5.712 
7.072 

8.432 

4.760 
6.800 

парч. 3.400 

парч 10.880 

парч. 
парч. 
парч. 

парч. 

парч. 

парч. 
kg 

kg 
kg 
kg 

4.760 
6.120 

272 

2.040 

2.720 

4.080 
41 

177 
844 
122 
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38 84.06 Мотори за чамци, подвиж-
ни: 

. 1) ДО 6 КЅ 
2) преку 6 до 10 КЅ 
3) преку 10 до 14 КЅ 
4) преку 14 до 18 КЅ 

39 84.15 Ладилници-фрижидери, за 
домаќинството: 
1) обични 
2) комбинирани со конзер-

ватор (длабоко ладење): 
а) со конзерватор до 80 

литри 
б) со конзерватор над 80 

литри 
3) комбинирани, на гас и 

електрична струја 
4) конзерватори-апарати за 

длабоко ладење: 
1) разладни сандаци 
2) разладни ормани 

40 84.16 Апарати за пеглање за до-
макинството, со вал јаци: 
\ \ - . * статив (за на маса) 

(о широчина на валја-
кот до 56 cm 

2) со статив, со широчина 
на валјакот: 
а) до 74 cm 
б> преку 74 до 85 cm 

3) со склопувајќи статив, 
со широчина на валја-
кот: 
а) до 65 cm 
б) преку 65 до 74 cm 
в) преку 74 до 85 cm 

41 84.18 Кујнски прочистувачи на 
воздух (напи) 

42 84.19 Машини за миење на са-
дови за домаќинството: 
1) до 4 лица 
2) преку 4 до 8 лица 
3) преку 8 лица 
ЗАБЕЛЕШКА: 
1. Ако капацитетот на ма-

шината е изразен во 
меѓународна единица — 
у,број от на приборот за 
јадење", пресметување 
на лицата се врши со 
делење на тој број со 
фактури 1,5. 

2 За машините за миење 
па садови со вграден 
мијалник (ормапче), ца-
ринската основица се 
зголемува за 1.500 дина-
ри. 

43. 84.37 Машини за рамно плетење 
без постамент, за домаќин-
ството, нето тежина до 20 kg 
1) ед^оредпи: 

а) без програматор 
б) со програматор 

КЅ 
КЅ 
КЅ 
к ѕ 

литар 

литар 

литар 
литар 

2.856 
2.584 
2*040 
1768 

2>7 

44 84.40 

30 

литар 109 

30 
41 

парч. 4.080 

парч. 6.800 
парч. 8.160 

парч. 5.440 
парч. 7.480 
парч. 9.520 

парч. 3.400 

парч. 9 520 4 5 8 1 4 1 

парч. 13.600 
парч. 20.400 

парч. 5 440 
парч. *' 7.480 

2) дворедни: 
а) без програмата 
б) со програматор ' 

Машини за перење и суше-
ње рубелина, за домаќин-
ството: 
1) за перење — автоматски 

(до 5 kg сува рубелина): 
а) со повеќе програми 

(претперење, перење 
и ценгрифугирање): 
1) до 600 обрти/min. 

2) преку 600 обрти/ 
min. 

б) Superdry, Trockner (со 
претперење, перење, 
центрифугирање и 
сушење): 
1) до 600 обрти/min. 

2) преку 600 до 1000 
обрти/min. 

3) преку 1000 обрти/ 
min. 

2) за сушење: 
а) центрифуги со капа-

цитет до 3 kg 
б) центрифуги со капа-

цитет над 3 до 5 kg 
в) калорифери 

-Машини за шиење за до-
маќинство: 
1) со ножен погон: 

а) кабинет 
б) други 
в) глави 

2) со електричен погон: 
а) цик-цак: 

1) кабинет 
2) носиви (портабл) 
3) глави 

б) суперавтоматски: 
1) кабинет 
2) носиви (портабл) 
3) глави 

в) електронски: 
1) кабинет 
2) носиви« (портабл) 
3) глави 

3) по<стаменти За машини 
за шиење: 
а) кабинет . > 
б) други 

парч. 
парч. 

12.240 
17.680 

1 kg 
сува 
рубе-
лина 
1 kg 
сува 
рубе-
лина 

1 kg 
сува 
рубе-
лина 
1 kg 
сува 
рубе-
лина 
1 kg 
сува 
рубе-
лина 

парч. 

парч. 
1 kg 
рубе-
лина 

парч. 
парч. 
парч. 

парч. 
парч 
парч. 

парч. 
парч. 
парч, 

парч. 
парч. 
парч. 

парч. 
парч. 

2.040 

2.448 

2.584 

2.856 

3.400 

1.632 

2.312 

1:904 

4.760 
4.080 
3.400 

8.160 
6X10 
5.440 

11.560 
10 200 
8.U40 

23.120 
20 400 
19.640 

2.312 
1.224 
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46 34.47 

47 84.49 

48 84.51 

'49 85.01 

Кружни ПИЛИ (циркулар!!) 
ва постамент со електро-
мотор со јачина: 
1) МО kW 
2) 1,5 kW 
3) 2,2 kW 
4) 3 kW 
5) 6 kW 
Верижни пили за рачна 
употреба, со мотор со внат-
решно согорување 
Пишувачки носиви (пор-
табл) машини: 
1) патувачки машини до 

7 с т височина со ков-
чег: 
а) валјак со широчина 

51 85.12 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

КЅ 

50 85.06 

4.352 
6.120 
6.528 
6.800 
8.432 

2.312 

23 cm парч. 2.448 
б) валјак со широчина 

24 cm парч. 2.720 
2) пишувач™ машини над 

7 до 15 cm височина со 
ковчег: 
а) валјак со широчина 

24 cm парч. 6.800 
б) валјак со широчина 

33 cm парч. 8.568 
ЗАБЕЛЕШКА: Ако наве-
дените машини се елек-
трични, царинската осно-
вица се зголемува за 40°/о. 
Електрични мотори и ис-
права чки апарати: 
1) електрични мотори со 

јачина: 
а) 0,12 kW парч. 1.632 
б) 0,18 kW парч. 1.768 
в) 0,25 kW парч. 2.040 
г) 0,31 kW парч. 2 108 
д) 0,55 kW парч: 2Л12 
ѓ) 0,75 kW парч. 2.720 
е) 1,1 kW парч. 3.264 
ж) 1.5 kW парч. 3.944 
з) 2,2 kW парч. 4.760 
и) 3 kW парч. 5.712 
ј) 4 kW парч. 6.800 

2) стабилизатор** за теле-
визори парч. 1.360 

Електромеханички апа-
рати за домаќинство со 
вграден електричен мотор: 
1) правосмукалки: 

а> до 400 W парч. 1.632 
б) преку 400 до 600 W парч. 2.448 
в) преку 600 до 800 W парч. 3 264 
г) преку 800 до 1000 W парч. 4.080 

2) апарати за мелење и ме-
шање на животни на-
мирници (миксери со те-
жина до 5 kg): 
а) обични-рачни парч. 316 

. б) универзални, трпезни парч. 2.720 

Електротермички уреди за 
домаќинство: 
1) грејачи за вода — бојле-

ри: 
а) електрични: 

1) до 10 литри парч. 1.088 
2) преку 10 до 30 ли-

три парч. 1.224 
3) преку 30 до 60 ли-

три парч. 1.904 
4) преку 60 до 80 ли-

три парч. 2.040 
5) преку 80 до 100 ли-

три парч. 2.312 
6) за секој натамо-

шен литар преку 
100 литри, царин-
ската основица се 
зголемува за Зл 
динари, 

б) комбинираш! (на дрво 
и електрична струја) парч. 2.720 

2) електрични греалки (ка-
лорифери), со термостат 
и вентилатор парч. 816 

3) камини парч. 8.840 
4) електрични радијатори 

со термостат ребро 245 
5) куќни хауби со статив, 

до 1.200 W парч. 952 
6) шпорети: 

а) електрични: 
1) со три греј ни пло 

чи: 
а) обични парч. 3.400 
б) со една екс-

прес-плоча парч. 4.760 
2) со четири греј ни 

плочи: 
а) обични парч. 4.760 
б) со една експрес плоча парч. 5.168 
в) со две експрес 

плочи парч. 6.120 
т) со една експрес 

и една автомат-
ска плоча парч. 6.800 

д) со две експрес 
и едва автомат-
ска плоча парч. 7.752 

ѓ> со една експрес 
и две автомат-
ски плочи парч. 9.792 

б) комбинирани (на гас 
Рт на електрична стру-
ја*: 
1) со три пламени и 

една електрична 
плоча парч. 5.984 

2) со четири пламени 
и една електрична 
плоча парч. 6.256 
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3) со два пламена и 
две електрични 
плочи парч. 6.528 

4) со три пламени и 
две електрични 
плочи парч. 6.800 

5) Со четири пламени 
и две електрични 

7.480 плочи парч. 7.480 

7) електрични микробрано-
ви печки: 
а) до 500 W парч. 9.520 
б) преку 500 W парч. 13.600 

8) електрични пегли со пар- 816 но влажсње парч. 816 

9) електрични термоакуму-
лациони печки со јачи-
на: 
а) 2 kW парч. 6800 

б) 3 kW парч. 8.704 

в) 4 kW парч. 10.064 

г) 5 kW парч. 11.288 

д) 6 kW парч. 12.648 

ѓ) 8 kW парчv 14.960 

52 85.15 Телевизиски приемници: 
1) носиви (портабл): 

а) црно-бели, со екран: 
1) до 25 cm парч. 2.584 

2) преку 25 до 31 cm парч. 2.856 

3) преку 31 до 36 cm парч. 3.536 
4) преку 36 до 44 cm парч. . 4.216 
5) преку 44 до 48 cm парч. 5.032 

б) во боја, со екран: 
1) до 36 cm парч. 12,376 
2) преку 36 до 44 cm парч. 14.960 
3) преку 44 до 48 cm парч. 16.320 

2) трпезни: 
а) црно-бели со екран: 

1) до 51 cm парч. 5.448 
2) преку 51 до 63 cm парч. 6.120 
3) преку 63 ст парч. 6.800 

6) во боја со екран: 
1) до 51 cm парч. 20.400 
2) преку 51 до 56 cm парч. 24.480 
3) преку 56 до 67 cm парч. 27.200 

Забелешка: За телевизис-
ките приемници во боја без 
вграден систем за далечинско 
управување, царинската ос-
новица се намалува за 1.500 
динари 

53 87.10 Велосипеди без мотор: 
1) за возрасни: 

' а) обични парч. 2.040 

б) склопу вачки, оо преч-
ник на тркалата пад 
15" парч. 2.446 

в) велосипеди од спорт-
ска изработка парч. 5.440 

2) за деца со пречник на 
тркалата: 
а) до 15" парч. 1.360 
б) преку 15'' парч. 1.768 

54 87.13 Детскл колички: 
1) облчни парч. 1.366 
2) длабоки парч. 2.040 
3) комбинираш*, спорт-

ски — длабоки со по-
себна влошка парч. 2.720 

55 87Л4 Рачна количка за превоз 
.. на материјал, со едно тр-

кало парч. 952 
56 92.12 Грамофонски плочи и дру-

ги регистратори на звук: 
1) грамофонски плочи со ' 

пречник: 
а) 17 cm парч. 41 
б) 25 ст парч. 95 
в) 30 еш парч. 136 

2) магнетофонски ленти, 
неснимени м 0,54 

3) касети несшшегш: 
а) С-60 парч. 54 
б) С-90 парч. 68 
в) С-120 парч. 95 

Општа забелешка: 
Пресметување в.о kW на 
јачината на моторите, из-
разена во оваа листа во 
КЅ, се врши со делење на 
бројот КЅ со фактор 1,36 

2. За стоките што државјани на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и стран-
ски државјани непосредно ги увезуваат, односно 
примаат од странство, кои не се опфатени со точка 
1 на оваа листа, царинската основица ја утврдува 
царинарницата со процена врз основа на текушти-
те цени на пазарот на земјата од која стоките се 
увезуваат/ односно се примаат, и просечните тро-
шоци на превоз и доставувањето до југословенска-
та граница, согласно со член 42 став 3 од Царин-
скиот закон. 

3„ Со денот на влегувањето во сила на оваа 
листа престанува да важи Листата на царинските 
основици за стоките што југословенски и стран-
ски државјани непосредно ги увезуваат, односно 
ги примаат од странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/80). 

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

02/8 бр. 7305/1 
10 јуни 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сој узпита управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, е. р. 
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556. 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за из-

бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/74 и 5/78), Комисијата за избор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
објавува Листа на кандидати за дополнителен из-
бор на еден делегат во Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ од Социјалистичка Република Црна 
Гора, потврдена од страна на Републичката изборна 
комисија на Социјалистичка Република Црна Гора, 
и тоа: 

1. Ратко Жугиќ, роден 1923 година, советник во 
Собранието на СР. Црна Гора, Црногорец, член на 
Делегацијата на Месната заедница „Новакоски" — 
Жабљак 

Бр. 199/1 
10 јуни 1980 година 

Белград 
Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ 
Секретар, Претседател, 

Властимир Живковиќ, е. p. Бошко Брајовић е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за истакнати резултати постигнати во произ-
водството и реновирањето на воздухопловна тех-
ника за Вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Воздухопловни завод „Мома Станој ловић"; 
— за особени заслуги на делото на ширењето на 

братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности и за посебен придонес во негувањето на 
револуционерните традиции 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Војни музеј — Белград; 
— за особени заслуги во производството, ремон-

тирањето и одржувањето на борбената техника на 
Воената морнарица 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Морнаричкотехнички ремонтни завод „Сава Ко-
Ѕвачевиќ" — Тиват; 

— за посебен придонес и активност на идеолош-
кото и моралио-политичкото воспитување на сос-
тавот на ЈНА 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Дом Југословеноке народне армије — Белград. 

Бр. 118 
12 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за успешна стручно-лекарска и доброволна 
работа во нашата земја и за придонес кон развива-
њето на југослованско-суданското пријателство и 
мирољубива га соработка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Dr Faysal Mohamed Mekki. 

Бр. 134 
ноември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на. Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

552. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Der Spiegel" — 1057 

553. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето ка списанието „Paris Match" — 1057 

554. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот. „II Piccolo" — — 1057 

555. Листа на царинските основици за стоките 
што државјани на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и стран-
ски државјани непосредно ги увезуваат, 
односно ги примаат од странство — — 1057 

556. Листа на кандидати за дополнителен из-
бор на еден делегат РО Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ — — — 1064 

Одликувања — — — — — — — — — 1064 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен Уредник 

Душан Машовић, Улица Јована Ристика бр« 1 — Печати Београдски мздавачко-графичкк 
завод Белград* Булевар војводе Мишима бр« IT* 


