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Врз основа на член 27 од ЗатееРот за измели и 

дополненија на Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/82), Законодавно-правната комисија на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
на седницата од 31 март 1982 година го утврди пре-
чистениот текст на Законот за . прометот на стоки и 
услуги со странство. 

Пречистениот текст на Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство ги опфаќа: Законот за 
прометот на стоки и услуги сб странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77), Законот за измена на За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/78) и Законот за 
измени и дополненија на-Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/82), во кои е назначен денот на влегу-
вањето во сила на тие закови. 

АС бр. 444 
30 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија на Соборот на 
републиките и покраините 
на Собранието на* СФРЈ, 
Васка Дуганова, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРОМЕТОТ ПА СТОКИ И УСЛУГИ СО 
СТРАНСТВО 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува системот на надвореш-

нотргогското работење и се утврдуваат условите на 
прометот на стоки и услуги со странство (во ната-
мошниот текст: надворешнотрго.вски промет) и усло-
вите на работењето на основните и на други органи-
зации на здружен труд (во натамошниот текст: ор-
ганизација на здружен труд) во односите со стран-
ство. 

Член 2 
Односите во областа на надворешнотрговскиот 

промет се составен дел на односите во општествена-
та репродукција засновани врз здружување на труд 
ifL средства и врз самоуправувањето на работниците 
со општествени средства. 

1 Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работите на надворешнотрговскиот промет се 
организираат и работат врз начелата на задолжител-
на соработка со производствените и со други орга-
низации на здружен труд за кои го вршат тој про-
мет, во согласност со самоуправната спогодба или со 
договорот за таа соработка, и задолжително здружу-
ваат труд и средства со производствените или со 
други органигации на здружен труд со кои работат, 
ако е тоа определено со сојузен закон. 

Член 4 
Организациите на здружен труд ги вршат рабо-

тите на надворешнотрговскиот промет во согласност 
со утврдената заедничка политика на економските 
односи со странство, обврските преземени со самоуп-
равните спогодби и со договорите за основите на 
плановите на самоуправните организации и на опш-
тествено-политичките заедници, прописите и други 
општи акти со кои се уредуваат тие односи, тргов-
ските и други меѓународни договори, општествените 
договори и самоуправните спогодби. 

Заедничката политика во областа на економски-
те односи со странство ја утврдува Собранието на 
СФРЈ со општествениот план на Југославија и со 
други акти. 

Член 5 
Со самоуправна спогодба организациите на здру-

жен труд можат да го уредуваат вршењето на рабо-
тите на надвореш ̂ трговскиот промет на определено 
странско подрачје или со определени производи од-
носно услуги, во согласност со утврдената заедничка 
политика на економските односи со странство, со 
закон и со прописи донесени врз основа на закон. 

Организациите 'на здружен .труд и други само-
управни организации и заедници, коморите и други 
општи здруженија, органите на општествено-поли-
тичките заедници и општествено-политичките орга-
низации можат со општествен договор да уредуваат 
определен!! прашања во областа на вршењето на ра-
ботите па надворешиотрговскиот промет од поширок 
општествен интери 

Работниците во основната организација на здру-
жен труд и во сите други форми на здружување на 
труд и средства имаат право и обврска во своите ор-
ганизации да одлучуваат "за работењето во областа 
на економските односи со странство. 

Организациите на здружен труд со самруправна 
спогодба за здружување на труд и средства ги уре-
дуваат меѓусебните односи во врска со остварува-
њето на правата и обврските во надворешнотргов-
скиот промет, во согласност со утврдената заедничка 
политика на економските односи со странство, об-
врските преземени со самоуправните спогодби и до-
говорите за основите на плановите на самоуправни-
те организации и на општествеио-политичките заед-
ници. 

Член 3 
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Член 6 
Во вршењето на работите на надворешнотргов-

скиот промет организациите на здружен труд се дол-
жни да се придржуваат кон добрите делови^ обичаи 
и да ги чуваат интересите и угледот на Социјалну 
етичка Федеративна Република Југославија во стра-
нство и да работат на начин со кој не им се нане-
сува штета на други организации на здружен труд 
односно на општествената заедница. 

II. НАДЕОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1. Услови за вршење на надворешнотрговски промет 

Член 7 
Носители на надворешнотрговскиот промет се 

организации! е на здружен труд кои вршат стопан-
ска дејност и кои се регистрирани за вршење на ра-
ботите на надр.орешнотрговскиот промет. 

• Под организации на здружен труд, во смисла на 
став 1 од овој член, се подразбираат: 

Ј) основна организација на здружен труд која, 
врз основа на самоуправна спогодба за здружување 
во работна организација, сложена организација на 
здружен труд, деловна заедница на организации на 
здружен труд или друга форма на здружување на 
организации на здружен труд, врши работи на на-
дворешнотрговски промет: 

2) работна организација која во својот состав не-
ма основни организации на здружен труд; работна 
организација која во својот состав има основни ор-
ганизации на здружен труд гк која, врз основа на 
самоуправна спогодба за здружување во работна 
организација, врши работи на надворешнотрговски-
от промет и работна организација која, врз основа 
на самоуправната спогодба за здружување зо сло-
жена организација на здружен труд, деловна заед-
ница на организации на здружен труд или друга 
форма на здружување на организации на здружен 
труд, врши работи на надворешнотрговскиот промет; 

3) сложена организација на здружен труд, ако 
со самоуправна спогодба за здружување во сложена 
организација на здружен труд е предвидено сложе-
ната организација на здружен труд да врши работи 
на надворешнотрговскиот промет. 

Носители на надворешнотрговскиот промет се и 
деловните заедници на организациите на здружен 
труд, ако со самоуправната спогодба за здружување 
во деловната заедница е предвидено деловната за-
едница да ги врши работите на надворешнотргов-
скиот промет. 

Одредбите на овој член кои се однесуваат на 
работната организација се примензгваат и врз задру-
гите што се занимаваат со производствена дејност 
или со организирање на производство, а одредбите 
на овој член кои се однесуваат на деловните заед-
ници ка организациите на здружен труд, согласно 
се применуваат врз заедниците на здружен труд за 
меѓусебни планска и деловна соработка и врз за-
дружните сојузи. 

Носител на надворешнотрговскиот промет на 
предмети на вооружување и воена опрема е Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана односно, по 
негово овластувале, Сојузната дирекција за промет 
и резерви на производи со посебна намена. 

Член 8 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со работите на промет на стоки и услуги можат 
да вршат работи на надворешнотрговскиот промет 
само ако, во согласност со сојузниот закон, здружиле 
труд и средства со производствените и со другите 

организации на здружен труд за кои ги вршат ра-
ботите на надворешнотрговскиот промет. 

Член 9 
Производствените организации на здружен труд 

ги вршат работите на надворешнотрговскиот промет 
во границите на дејноста што ја вршат во Југосла-
вија и за која се запишани во судскиот регистар и 
во согласност го овој закон. 

Организациите на здружен труд што ги вршат 
работите на прометот на стоки и услуги во Југосла-
вија можат да вршат работи на надворешнотргов-
скиот промет во границите на дејноста за која се 
запишани во судскиот регистар и за која здружиле 
труд и средства со производствените и со други ор-
ганизации на здружен труд и во согласност со овој 
закоп.' 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
организациите на здружен труд што не вршат рабо-
ти на промет на стоки и услуги во Југославија, мо-
жат да вршат работи на надворешнотрговскиот про-
мет во границите на дејностите за кои со самоуправ-
на спогодба здружиле труд и средства со производ-
ствените и со други организации на здружен труд 
и за кои се запишани во судскиот регистар, во сог-
ласност со овој закон. 

Член 10 
Врз надБорешнотрговскиот промет се примену-

ваат прописите кои важат за прометот на стоки и 
вршењето на стопански услуги во Југославија, ако 
со овој закон или со прописи донесени врз основа 
на овој закон не е определено поинаку. 

Член 11 
Работните луѓе и граѓанските правни лица не 

можат да. основаат работни организации за вршење 
на работи на надворешнотрговскиот промет. 

Член 12 
За вршење на работи на надворешнотрговскиот 

промет организацијата на здружен труд се запишу-
ва во судскиот регистар што .го води надлежниот суд 
на чие подрачје е нејзиното седиште. 

За запишување во судскиот регистар, организа-
цијата на здружен труд е должна да поднесе прија-
ва и согласност од надлежниот координациоиен од-
бор за организациите на здружен труд што вршат 
работи на надворешнотрговскиот поомет (во ната-
мошниот текст: координационо* одбор) дека ги ис-
полнува условите од член 16 на овој закон. 

Организациите на здружен труд не можат да се 
запишат во судскиот регистар за извоз и увоз на 
предмети на вооружување и воена опрема. 

Член 13 
За вршење на работи на надворешнотрговски-

от промет организацијата на здружен труд мора да 
има соодветни работници што имаат посебни овла-
стувања и одговорности во вршењето на тие работи, 
како и други соодветни работници што ги вршат ра-
ботите односно, работните задачи во вршењето на 
работите на надворешнотрговскиот промет. 

Стопанската комора на Југославија, во спогодба 
ро стопанските комори на републиките и со стопан-
ските комори на автономните покраини, ја утврдува 
минималната стручна подготовка и другите услови^ 
што мораат да ги исполнуваат работниците кои 
имаат посебни овластувања и одговорности и дру-
гите стручни работници за успешно вршење на ра-
ботите на надвсрешнотрговскиот промет. 

Организацијата на здружен труд со самоуправен 
Општ акт ги определува работите односно работните 
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задачи што се сметаат како работи односно работни 
задачи во вршењето на работите на надворешнотрго-
вскиот промет и поблиску ги определува стручна-
та подготовка и другите услови што мораат да ги 
исполнуваат работниците кои имаат посебни овла-
стувања и одговорности PI другите работници од став 
1 на овој член, во согласност со актот од став 2 на 
овој член. 

Стопанската комора на републиката односно сто-
панската комора на автономната покраина на чие под-
рачзје се наоѓа седиштето на организаци ј ата на здру-
жен труд утврдува, на барање од организацијата на 
здружен труд, кои работници што имаат посебни 
овластувања и одговорности и другите стручни ра-
ботници на организацијата на здружен труд ги ис-
полнуваат условите за вршење на работите односно 
на работните задачи од став 3 на овој член во поглед 
на минималната стручна подготовка и другите усло-
ви што тие работници мораат да ги исполнуваат за 
вршење на работите на надворешнотрговскиот про-
мет, во смисла на актот на Стопанската комора на 
Југославија од став 2 на овој член, и за тоа го изве-
стуваат координациониот одбор при надлежниот 
орган во републиката односно надлежниот орган во 
автономната покраина. 

Член 14 
Координационен одбор се формира при надлеж-

HPiOT орган во републиката, автономната покраина и 
при Сојузниот извршен совет. 

Претседателот и членовите на координациониот 
одбор при надлежниот орган во републиките и над-
лежниот орган во автономните покраини ги имену-
ваат извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини, и тоа: претседате-
лот и една третина од членовите по сопствена ини-
цијатива, а по една третина од членовите — на пред-
лог од републичките односно од покраинските сове-
ти на сојузот на синдикатите и на стопанските ко-
мори на републиките односно на автономните по-
краини. 

Претседателите на координационо^ одбори при 
надлежниот орган во републиката и надлежниот ор-
ган во автономната покраина по својата положба се 
членови на Координациониот одбор при Сојузниот 
извршен совет. 

Претседателот и една третина од членовите на 
Координациониот одбор при Сојузниот извршен со-
вет ги именува Сојузниот извршен совет по сопстве-
на иницијатива, а по една третина од членовите — 
на предлог од Сојузот на синдикатите на Југослави-
ја и Стопанската комора на Југославија. 

Претседателот на координациониот одбор при 
надлежниот орган во републиката односно при над-
лежниот орган во автономната покраина може во 
работата на Координациониот одбор при Сојузниот 
извршен совет, во случај на негова отсутност, да го 
заменува член на координациониот одбор што ќе го 
определи надлежниот орган на републиката односно 
надлежниот орган на автономната покраина. 

Член 15 
Координациониот одбор при -надлежниот орган 

во републиката и надлежниот орган во автономната 
покраина ги разгледува и дава предлози за праша-
њата што се однесуваат на работењето на организа-
циите на здружен труд што вршат работи на надво-
решнотрговскиот промет или кои вршат стопанска 
дејност во странство, а особено на: 

1) развојот на општествено-економските и само-
управните односи во тие организации; 

2) спроведувањето на самоуправните спогодби и 
општествени договори; 

3) спроведувањето на кадровската политика; 
4) организацијата и развојот на надворешнотр--

гсвската мрежа во Југославија PI ВО странство; 
5) законитоста на работењето во надворешнотр-

говскиот промет. 
Координациониот одбор од став 1 на овој член: 
1) дава согласност за загшшување во судскиот 

perpicTap за вршење на работи на надворешнотргов-
скиот промет; 

2) дава согласност на одредбите од самоуправни-
те општи акти на организациите на здружен труд со 
кои се уредуваат работите односно работните зада-
чи, што ги вршат работнР1ците кои имаат посебни 
овластувања и одговорности и кои ги вршат други-
те работници во вршењето на работите на надвореш-
нотрговскиот промет, како и на одредбргге со кои се 
уредува начинот на кој им се доверува вршењето на 
тие работи; 

3) дава претходна согласност на изборот на ра -
ботниците што имаат посебни овластувања и одго-
ворности во кршењето на работите на надворешно^ 
трговскиот промет; 

4) може да бара да се поведе постапка поради 
повреда на работната обврска па работницргге на з а -
едничкото стопанско претставништво во странство 
и за резултатот на таа постапка да биде известен; 

5) врши и други работи определени со сојузен 
закон и со прописи донесени врз основа на сојузен 
закон. 

Член 16 
Координациониот одбор при надлежниот орган 

во републиката и надлежниот орган во автономната 
покраина дава согласност која претставува услов за 
запишување ро судскиот регистар за вршење на ра -
ботите на надворешнотрговскиот промет, ако утврди: 

1) дека организацијата на здружен труд ги ис-
полнува определените услови за успешно вршење 
на работите" на кадБорешнотрговскиот промет; 

2) дека со самоуправната спогодба за здружува-
ње на труд и средства се обезбедува односите утвр-
денрЈ со таа спогодба да се во согласност со законот; 

3) дека со самоуправната спогодба и со самоуп-
равниот општ е кт на организацијата на здружен 
труд се обезбедени соодветни услови во поглед на 
нејзината организација, работа, работење и одговор-
ност; 

4) дека организацијата на здружен труд има 
соодветни работници кои имаат посебни овластувања 
и одговорност pt други работнР1ци кои вршат работи 
на надворешнстрговскР1от промет. 

Ако координоциониот одбор од став 1 на овој 
член утврди дека организацијата на здружен труд 
за успешно вршење на работите на надворешнотр-
говскиот промет не обезбедила соодветни услови, ќе 
побара организацијата на здружен труд да преземе 
мерки со KOPi ќе се обезбеди успешно вршење на ра -
ботите на надворешнотрговскиот промет или ќе го 
одбие давањето на согласноста. 

АКО координациониот одбор од став 1 на овој 
член одбие да даде согласност во смрзла на став 2 
од овој член, организацијата на здружен труд може 
да поднесе приговор до надлежнрхот орган во репуб-
ликата, односно надлежниот орган во автономната 
покраина. Одлуката на тој орган по приговорот е 
конечна. 

Член 17 
Координациониот одбор при Сојузниот извршен 

совст ги разгледува и дава предлози за прашањата 
што се однесуваат на работењето на организациите 
на здружен труд што вршат работи на надворешно-
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трговскиот промет или кои вршат стопанска дејност 
во странство, а особено на: 

1) развојот па општествено-економските и само-
управните односи во тие организации; 

2) спроведувањето на самоуправните спогодби и 
општествените договори; 

3) спроведувањето на кадровската политика; 
4) организацијата и развојот на надворешнотр-

говската мрежа во Југославија и во странство; 
5) законитоста на работењето во надворешнотр-

говскиот промет. 
Координационо^ одбор од став 1 на овој член: 
1) утврдува заеднички критериуми за давање на 

согласноста од член 16 на овој закон; 
2) ја усогласува работата на координационото 

одбори при надлежниот орган во републиката и над-
лежниот орган во автономната покраина; 

3) ги врши работите определени со сојузен закон 
во врска со работењето на заедничките стопански 
претставништва во странство и на нивните членови; 

4) може да бара да се поведе постапка поради 
повреда на работната обврска на работниците од за-
едничкото стопанско претставништво во странство и 
за резултатот на таа постапка да биде известен; 

5) врши и други работи определени со сојузен 
закон и со прописи донесени врз основа на сојузен 
закон. 

Член 18 
Ако координациониот одбор при надлежниот ор-

ган во републиката, односно надлежниот орган во 
автономната покраина утврди дека организацијата 
на здружен труд, што е запишана во судскиот реги-
стар, престанала да исполнува некој од условите од 
член 16 на овој закон за вршење на работи на надво-
реишотрговскиот промет, ќе побара од организација-
та на здружен труд во определен рок да ги исполни 
условите, а ако организацијата на здружен труд во 
тој рок не ги исполни условите, ќе донесе одлука за 
бришење од судскиот регистар на правото на таа 
организација да врши работи на надворешнотргов-
скиот промет. 

Ако координациониот одбор при надлежниот ор-
ган во републиката, односно надлежниот орган во 
автономната покраина утврди, врз основа на пода-
тоците од Службата на општественото книговодство 
и органите надлежни за работите на инспекцијата, 
дека трошоците на работењето на организацијата на 
здружен труд која врши надЕорешнотрговски про-
мет потрајно се во несразмера со извршениот надпо-
решнотрговски промет за кој се направени тие тро-
шоци, може да донесе одлука да се брише правото 
па таквата организација на здружен труд од судски-
от регистар да врши работи на надворешнотрговски-
от промет. 

Против одлуката на координациониот одбор од 
ст. 1 и 2 на овој член организацијата на здружен 
труд може да поднесе приговор до надлежниот ор-
ган во републиката односно надлежниот орган во 
автономната покраина. 

Врз основа на одлуката на координациониот од-
бор од ст, 1 и 2 н? овој член на која не е поднесен 
приговор односно врз основа на одлуката на надле-
жниот орган ол став 3 на овој член, надлежниот суд 
ќе го брише од судскиот регистар правото на орга-
низацијата на здружен труд да врши работи на на-
дворешнотрговскиот промет. 

Член 19 
Кооодичациониот одбор при Сојузниот извршен 

совет може да бара координациониот одбор при над-
лежниот орган во републиката, односно надлежниот 

орган во автономната покраина или заедничкото 
стопанско претставништво во странство да му доста-
ви информации! и податоци што му се потребни за 
неговата работа. 

Координациониот одбор при надлежниот орган 
во републиката односно надлежниот орган во авто-
номната покраина може да побара Координационо^ 
одбор при Сојузниот извршен совет или заедничкото 
стопанско претставништво во странство да му доста-
ви информации и податоци што му се потребни за 
неговата работа. 

Член 20 
Стручните и административните работи за пот-

ребите на координациониот одбор при надлежниот 
орган во републиката односно надлежниот орган во 
автономната покраина и на Координациониот одбор 
при Сојузниот извршен совет ги вршат органите на 
управата што ќе ги определи извршниот совет на 
собранието на републиката, извршниот совет на со-
бранието на автономната покраина односно Сојузни-
от извршен совет. 

Член 21 
Координационо^ одбор за работите од својата 

надлежност одлучува со мнозинство на гласови на 
своите членови. 

Поблиски прописи за организацијата, начинот и 
условите на работата, донесувањето на одлуките, ро-
ковите за поднесување на приговори и за другите 
прашања од значење за работата на координацио-
ниот одбор донесува Сојузниот извршен совет, во 
согласност со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини. 

Член 22 
Организацијата на здружен труд може вршење-

то на работите на надворешнотрговскиот промет да 
го почне дури кога за вршење работи на надвореш-
нотрговскиот промет ќе се запише во судскиот ре-
гистар. 

Пред запишувањето во судскиот регистар, орга-
низацијата на здружен труд не може да презема 
претходни и подготвителни дејствија во врска со ра -
ботите на надворешнотргорскиот промет (барање и 
давање понуди, испраќање на мостри, започнување 
и водење па преговори и др.). 

Член 23 
Организацијата на здружен труд е должна за 

извршеното запишување во судскиот регистар и за 
настанатите промени во тој регистар да достави до 
надлежниот републички односно покраински орган 
и до Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја зан ерен примерок од судското решение за извр-
шеното запишување во судскиот регистар, односно 
за настанатите промени во тој регистар, во рок од 30 
дена од денот на извршеното запишување. 

Член 24 
Ако организацијата на здружен труд по запи-

шувањето во судскиот регистар престане да испол-
нува некој од условите од член 16 на овој закон, 
должна е за тоа да го извести, во рок од осум дена 
од денот на престанувањето на условите, надлежни-
от републички односно покраински орган и Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. 

Член 25 
Актот за извршеното запишување во судскиот 

регистар, актот за бришењето од судскиот регистар 
и актот за бришење од судскиот регистар на пра-
вото на . вршење на работи на надворешнотр-
говскиот промет на определени стоки односно на 
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определени стопански услуги, се објавуваат во „Слу-
жбен лист на СФРЈ" врз товар на организацијата 
на здружен труд. 

2. Извоз и увоз 

Член 26 
Заради остварување на заедничката политика на 

економските односи со странство од член 4 на ОВОЈ 
закон и нејзино регионално насочување и заради 
остварување на политиката на развојот, .надвореш-
нотрговскиот промет се врши слободно или во рам-
ките на Контингенти, врз основу на дозвола и со-
гласност. 

Член 27 
Заради заштита на домашното производство и 

услуги и создавање услови за Нивниот оптимален 
развој, извозот и увозот на определени стоки и услу-
ги се врши согласно со долгорочната програма за 
регулирање на извозот и увозот. 

Со долгорочната програма од став' 1 на овој член 
се утврдуваат основните правци и цели за заштита 
на домашното производство и на домашните услуги, 
во согласност со општествениот план на Југослави-
ја, се утврдуваат критериумите и мерилата за долго-
рочно регулирање на извозот и увозот на определе-
ни стоки и услуги, се определуваат дејностите во 
чии рамки определени стоки ќе се штитат по пат на 
контингенти и се определуваат услугите за кои ќе 
се пропишат посебни услови за користење. 

Долгорочната програма од став 1 на овој член се 
утврдува истовремено со донесувањето на опште-
ствениот план на Југославија, а нај доцна во рок од 
60 дена од денот на донесувањето на тој план. 

Член 28 
Долгорочната програма од член 27 на овој закон 

се утврдува со општествен договор., 
"При утврдувањето на долгорочната програма од 

ав 1 на овој член се поаѓа од склучените самоуп-
.впи .спогодби на организациите на здружен труд 
.. кои се регулираат долгорочните меѓусебни односи 

во производството и потрошувачката на определени 
производи. 

Општествениот договор од став 1 на овој член го 
склучуваат СОЈУЗНИОТ извршен совет, .Извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сто-
панската комора на Југославија, општите здруже-
нија, Интересната заедница на Југославија за еко-
номски однооР! со странство, самоуправните интере-
сни заедници за економски односи со странство на 
републиките и самоуправните интересни заедници 
за економски односи со странство на автономните 
покраини и Сојузната заедница за работи на цените. 

Член 29 
Со општествениот договор од член 28 на овој за-

кон се утврдуваат особено: долгорочната програма 
за регулирање на извозот и увозот; начинот и мер-
ките за, отстранување на влијанието на поголемите 
растројства на пазарот и во движењето на цените 
на стоките што се предмет на самоуправните спогод-
би од член 31 на овој закон; начинот и формата, на 
интервенција од стоковните резерви; начинот и кон-
тролата над спроведувањето на општествениот дого-
вор; времето на важењето на општествениот договор 
и начинот на решавањето на спорови. 

Член 30 
Ако во рокот од член 27 на озој закон не се с-клу-

ги општествениот договор од член 28 на овој закон, 
односно ако во тој рок не се утврди долгорочната 
програма за регулирање на извозот и увозот, Сојуз-

ниот извршен совет ќе ја утврди во натамошниот 
рок од 30 дена долгорочната програма за регулира-
ње на извозот и увозот. 

Долгорочната програма од став 1 на овој член ќе 
се применува додека не се склучи општествениот до-
говор од член 28 на овој закон. i 

Член 31 
Заради остварување на општествениот договор1 

од член 28 на овој закон, поблиската разработка на 
критериумите и мерилата за долгорочно регулирање 
на извозот и увозот, усогласување на интересите и 
Уредување 'на односите од заеднички интерес, орга-
низациите па здружен труд — производители, пот-
рошувачи, извозници и увозници и другите самоуп-
равни организации и. заедници што во рамките на 
својата дејност и развој производствено, работно, 
деловно или на друг начин се поврзани и заедници-
те на здружен труд за меѓусебна планска и деловна 
соработка, односно соодветните општи здруженија, 
склучуваат самоуправна спогодба за регулирање на 
извозот и увозот за периодот на среднорочниот опш-
тествен план. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член I'I 
сз доставува на надлежната народна банка на ре-
публиката односно на надлежната народна банка на 
автономната покраина, на надлежната стопанска ко-
мова на републиката, односно на надлежната стопан-
ска комора на автономната покраина, на самоуправ-
ните интересни заедници за економски односи со 
странство на републиките и на самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
на автономните покраини. Таа спогодба му се доста-
вува и на Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија заради евиденција. , 

Член 32 
Со самоуправната спогодба од член 31 на овој 

закон за извозот и увозот на стоки се утврдуваат 
особено: критериумите и мерилата за определување 
на стоките што треба да се штитат по пат на кон-
тингенти; стоките што можат да се извезуваат одно-
сно да се увезуваат во рамките на контингентите и 
периодот на траењето на заштитата на тие стоки; 
материјалните биланси за стоките што се предмет 
на самоуправното спогодување; условите, мерилата 
и начинот ма утврдувањето и на распределбата на 
контингентите за извоз и увоз на стоки, постапката 
за распределба на контингенти врз одделни органи-
зации на здружен труд, структурата и динамиката, 
начинот, организацијата и регионалните правци на 
извозат и на увозот; мегусебнргге права, обврски и 
одговорности на учесниците на самоуправната спо-
годба за испораките и за преземањето на стоките што 
се предмет на самоуправната спогодба и времето на 
важењето на самоуправната спогодба; начинот на 
поднесувањето на заедничкиот ризик и мерките што 
ќе се применат спрема учесникот на самоуправната 
спогодба кој не се придржува кон нејзините одред-
би, како и начинот на решавањето на споровите. 

Со самоуправната спогодба од член 31 на овој 
гЈакон за извозот и увозот на услуги се утврдуваат 
особено: условните под кои организациите на здру-
жен труд можат да користат услуги на странски ли-
ца, како условите под кои организациите на здг^-
?;<ен труд им даваат услуги на странски лица; меѓу-
себните права, обврски и одговорности иа учесници-
те на самоуправната спогодба; времето на важењето 
т-а самоуправната спогодба; мерките што ќе се пре-
земаат спрема учесникот во спогодбата кој не се 
придржува кор нејзините одредби, како и начинот 
на решавањето на споровите. 

Член 33 
Организациите на здружен труд — производи-

тели, глнротувзчи, извозници и увозници и другите 
заинтересирани самоуправни организации и заедин-
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ци и заедниците на здружен труд за меѓусебна план-
ска и деловна соработка односно соодветните општи 
здруженија се должни да поведат постапка за само-
управно спогодување за регулирање на извозот и 
увозот во рок од 30 дена од денот на склучувањето 
на општествениот договор од член 28 на овој закон. 

Ако во рокот од став 1 на овој член не се поведе 
постапка за самоуправно спогодување, односно ако 
во натамошниот рок од 30 дена не се склучи само-
управна спогодба, Сојузниот извршен совет, врз ос-
нова на согласност од надлежните републички и по-
краински органи, може да дорхесе пропис за привре-
мено распоредување на стоките на одделни форми 
на извозот и увозот, за условите, мерилата и начинот 
на утврдувањето и распределбата на контингентите 
за извоз и увоз, за утврдувањето на авансите за увоз 
односно за извоз на одделни стоки, за условите за 
користењето на стопанските услуги, како и за дру-
гите прашања што се уредуваат со самоуправната 
спогодба од член 3.1 на овој закон. 

Ако надлежните републички и покраински ор-
гани не постигнат согласност во смисла на став 1 од 
овој член во рок од 15 дена, прописот од тој став го 
донесува Сојузниот извршен совет во натамошниот 
рок од 15 дена. 

Прописите од ст. 2 и 3 на овој- член се примену-
ваат додека не се склучи самоуправната спогодба од 
член 31 на овој закон. 

Член 34 
По исклучок од одредбите на чл. 28 и 31 од овој 

закон, заради обезбедување на стабилни односи на 
единствениот југословенски пазар, снабденост на тој 
пазар со определени стоки и отстранување на пого-
лемите растројства во производството односно во 
потрошувачката на определени стоки, Сојузниот из-
вршен совет може да определи одделни стоки да се 
извезуваат односно да се увезуваат врз основа на 
контингенти, дека контингентите за тие стоки и на-
чинот и постапката за.распределба ца тие контин-
генти ќе ги утврди Сојузниот извршен совет или со-
јузниот орган на управата што Советот ќе го опре-
дели. 

Мерките од став 1 на овој член се применуваат 
до отстранувањето на причините поради кои се во-
ведени. 

Член 35 
Со контингентот се определува обемот на изво-

зот односно на увозот на одделни стоки за определен 
период, по количество или по вредност на стоките. 

Член 36 
Заради извршување на обврските преземени со 

меѓународни конвенции, со трговски и други меѓу-
државни спогодби, како и заради регулирање на из-
возот и увозот на историски и уметнички дела, оп-
ределени стоки можат да се извезуваат и увезуваат 
врз основа на дозвола. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сност од надлежните републички и покраински ор-
гани, ги определува стоките што се извезуваат и уве-
зуваат врз основа на дозволата, ги пропишува усло-
ви! е за издавање на дозвола за извоз и увоз и го 
определува сојузниот орган на управата што таа 
дозвола ја издава. 

Член 37 
За склучување на договор за извоз или увоз на 

опојни дроги, организацијата на здружен труд мора 
претходно да прибави дозвола од надлежниот соју-
зен орган па управата во смисла на законот со кој се 
уредуваат производството и прометот на опојни 
дроги. 

Член 38 
Заради спроведување на општествениот договор 

од член 28 и на самоуправната спогодба од член 31 
на овој закоп, Сојузниот извршен совет издава спи-
сок на стоките опфатени со одделни форми на извоз 
и увоз (слободен извоз и увоз, контингенти и дозво-
ли) и ја пропишува постапката за контрола од стра-
на на царинските органи во врска со применувањето 
на тој список. 

Списокот на стоки од став 1 на овој член се об-
јавува во „Службе^ лист на СФРЈ". 

Член 39 
Заради обезбедување на поповолно регионално 

движење на стоковната размена со странство, опре-
делени стоки можат да се извезуваат и увезуваат 
врз основа на согласност. 

Сојузниот извршен совет ги определува стоките 
што се извезуваат извезуваат врз основа на согла-
сност, како и сојузниот орган на управата што ги 
дава согласностите. 

Член 40 
Заради остварување на интересите и целите ут-

врдени со своите планови, како и заради зголему-
вање на производството на стоки и вршење на услу-
ги со кое се остварува * заеднички доход и поголем 
девизен прилив, организациите на здружен труд мо-
жат утврдените стоковни контингенти, девизни кон-
тингенти, дозволи и согласности заеднички да ги ко-
ристат врз основа на самоуправната спогодба за 
здружување на труд и средства. -

Организациите на здружен труд можат, во сми-
сла на став 1 од овој член, утврдените стоковни кон-
тингенти, девизни контингенти, дозволи и согласно-
сти заеднички да ги користат за намените определе-
ни со самоуправна спогодба за долгорочна производ-
ствена кооперација, за деловно-техничка соработка 
и за други форми на здружување на труд и средства. 

Член 41 
Организациите на здружен труд кои, врз основа 

на договор за долгорочна производствена коопера-
ција со странство, увезуваат, односно извезуваат де-
лови, склопови, потсклопови, компоненти, состојки, 
полупроизводи и суштествени компоненти, вршат 
увоз односно извоз според спецификацијата која~се 
приложува кон договорот при издавањето на согла-
сноста што ја издава Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија, во спогодба со Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија. Согласноста се дава 
при одобрувањето на договорот за долгорочна про-
изводствена кооперација со странство и таа важи 
додека важи договорот. 

Член 42 
Организацијата на здружен труд во која стран-

ски правни и физички лица вложуваат средства во 
вид на опрема или со договорот за вложување е 
предвидено од средствата на странското лице, што 
се предмет па вложувањето, да се набави опрема 
што се увезува по основ на стоковен контингент, де-
визен контингент или дозвола, да може таа опрема 
да се увезува врз основа на согласност што ја дава 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. 

Организацијата на здружен труд во која стран-
ски правни и физички лица вложуваат средства во 
суровини и репродукционен материјал, што се уве-
зуваат по основ на стоковен контингент, девизен 
контингент или дозвола може токов увоз да врши 
врз основа на согласност што ја дава Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија, во спогодба со 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија. 
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Член 43 
Основни средства (машини, апарати, уреди, пре-

возни средства и др.) можат да се увезуваат по основ 
на закуп заради користење во процесот на произ-
водството и давање на услуги. 

Врз увозот на основните средства според став 1 
на овој член се применуваат одредбите на чл. 26 до 
36 и на чл. 38 и 39 на овој закон. 

Член 44 
Организацијата на здружен труд што извезува 

комплетна опрема или изведува инвестициони рабо-
ти во странство може без увоз во Југославија да ку-
пува во странство дел од опрема заради комплетира-
ње на испорачана опрема или комплетирање на ин-
вестиционен објект кој се гради, под условите и на 
начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен со-
вет врз основа на согласноста од надлежните репуб-
лички И покраински органи. 

Врз купувањето на стоки во смисла на став 1 од 
овој член не се применуваат. прописите кои важат 
за увозот На тие стоки во Југославија. * 

Член 45 
Врз увозот на вооружување и воена опрема, ка-

ко и врз увозот ма готови производи, полупроизво-
ди, склопови, пот склопови, делови, репродукционен 
материјал, суровини, опрема и други производи, ка-
ко и врз вртењето на услуги, што се од посебно зна-
чење за производството на вооружување и воена 
опрема не се применуваат одредбите од чл. 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 3G, 37 и од чл. 38 до 44 на овој 
закон. 

Увозот на стоките од став 1 на овој член се вр-
ши врз основа на дозвола што ја издава Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 46 
Ако со други мер$и на економската политика не 

се отстрануваат поголеми растројства во надвореш-
нотрговската размена, платниот биланс или на паза-
рот, Сојузниот извршен совет може да пропише мер-* 
ки за привремено ограничување на надворешнотр-
гоискиот промет. 

Мерките од став 1 на овој член мораат да бидат 
временски ограничени и можат да траат само доде-
ка постојат растројувањата поради кои се пропи-
шани. 

Мерките од став 1 на овој член не се однесуваат 
на работите склучени и пријавени на банката пред 
влегувањето во сила на прописите за мерките од 
тој став. 

По исклучок, ако извршувањето на работите 
склучени или пријавени на банката пред влегување-
то во сила на прописите за мерките од став 1 на овој 
член во значителна мера штетно би можело да вли-
јае врз остварувањето на односите од став 1 на овој 
член, .или да предизвика потешки растројувања во 
тие односи, со прописот за мерките од став 1 на овој 
член може да се ограничи извршувањето на склу-
чените и пријавените работи на банката или да се 
определат условите под кои тие работи можат да се 
извршуваат. 

За донесените прописи за привремените мерки 
на ограничување од овој член Сојузниот извршен 
совет е должен веднаш да го извести Собранието на 
СФРЈ. Ако со мерките од став 1 на овој член се на-
рушува рамноправноста на организациите на здру-
жен труд во, стекнувањето на доходот и располага-
њето со резултатите на трудот, Сојузниот извршен 
совет, истовремено со донесувањето на тие мерки ќе 
предложи давање на соодветен надомест за работите 
што се склучени и пријавени на банката, а не се из-
вршени поради дејството на преземените мерки. 

3. Други одредби за извозот и увозот 

Член 47 
Стоки можат да се увезуваат врз основа на 

претходно одржано јавно наддавање, врз основа на 
претходно извршено прибирање на понуди на опре-
делен најмал број понудувачи или врз основа на 
непосредна погодба. 

Организацијата на здружен труд, друга самоуп-
равна организација и заедница и орган на опште-
етвено-политичката заедница, за чија сметка се уве-
зуваат стоките, определуваат на кој начин ќе се уве-
зат стоките, ако со овој закон или со прописи доне-
сени врз основа на овој закон за одделни видови 
стоки за определена намена не е предвидено дека 
можаг да се увезуваат само врз основа на претходно 
одржано јавно наддавање или врз основа на прет-
ходно извршено прибирање на понуди. 

Член 48 
Стоки се увезуваат врз основа на претходно одр-* 

жано јавно наддавање или врз основа на извршено 
прибирање на понуди на определен најмал број по-
нудувачи заради избор на најповолен испорачувач, 
особено ако стоките се увезуваат во поголеми коли-
чества и за кои се заинтересирани поголем број ис-
порачувачи или поголем број увозници, или ако оп-
ределени стоки се увезуваат за посебни намени. 

Стопанската комора на Југославија, во спогодба 
со стопанските комори на републиките и стопански-
те комори на автономните покраини, определува во 
кои случаи и кои видови стоки задолжително се уве-
зуваат врз основа на претходно одржано јавно над-
давање или врз основа на извршено прибирање на 
понуди од определен најмал број понудувачи, и ја 
пропишува постапката за спроведување на јавното 
наддавање и за прибирање на понуди за извоз и 
увоз на стоки, а гложе и да определи увозот на опре-
делена опрема да се услови со извоз на домашна оп-
рема. 

Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се одне-
суваат на увозот на предмети на вооружување и вое-
на опрема, како ниту на опрема и репродукционен 
материјал за производство на предмети на вооружу-
вање и воена опрема во Југославија. 

Член 49 
На јавното наддавање мора »да се овозможи 

учество на домашните производители на стоките за 
кои се има намера да се набават во странство, а ако 
се врши прибирање на понуди, на домашните произ-
водители мора да им се овозможи да поднесат свои 
понуди. 

Ако домашните и странските понудувачи пону-
дат еднакви услови, предност имаат домашните по-
нудувачи. \ 

Ако странските понудувачи понудат поповолни 
услови отколку домашните, предност има понудата 
на странскиот понудувач кој во поголема мера ги 
ангажира домашните производители за производ-
ство на стоките што ги испорачува и кој во поголема 
мера го кредитира домашниот производител во одно-
сното производство или ^купува во поголема вредно-
ст производи од домашните производители. 

Член 50 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

може на самоуправна организација и заедница, на 
општествено-политичка и на друга општествена ор-
ганизација и на орган на општествено-политичката 
заедница, освен на организацијата на здружен труд 
од член 7 на овој закон, да и издаде одобрение да 
изврши поединечна работа на надворешнотрговскиоц« 
промет за свои потреби. 

\ 
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Ако организацијата на здружен труд од член 7 
на ОВОЈ закон увезува комплетна постројка или оп-
рема, а требала увезе и одделни делови кои прет-
ставуваат составен дел од таа постројка, односно оп-
рема, за чиј увоз не е регистрирана, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија може на taa орга-
низација на здружен труд да и издаде одобрение да 
ги увезе тие делови. 

Член 51 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-

сност од надлежните републички и покраински ор-
гани, донесува пропис за работите на вршење на 
услуги при облагородување^ на стоки (индустриска 
доработка, преработка, обработка) и за условите и 
начинот на вршењето на тие работи. Со тој пропис 
вршењето на тие работи може да се услови со изда-
вање на посебно одобрение од страна на надлежни-
от сојузен орган на управата односно на Народната 
банка на Југославија. ' 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, донесува пропис за работите на извозот и уво-
зот што се вршат како компензациони работи. Со 
тој пропис вршењето на тие работи може да се усло-
ви со издавање на посебно одобрение од страна на 
надлежниот сојузен орган на управата односно на 
Стопанската комора на Југославија. 

Ако за увозот односно за извозот на стоки што 
се врши како компензациона работа е определено 
увозот односно извозот да се врши по основа на 
контингенти или врз основа на дозвола, одобрението 
за вршење на компензационата работа истовремено 
претставува и утврдено право на увоз односно на из-
воз по таа основа. 

Член 52 
Организациите на здружен труд молчат со стран-

ски лица да. склучуваат договори за долгорочна про-
изводствена кооперација, за деловно-техничка сора-
ботка и за прибавување и отстапување на матери-
јално право на технологија во согласност со сојуз-
ните закони со кои се регулира вршењето на тие 
работи. 

Член 5? 
Организацијата на здружен труд што се зани-

мава со работи на промет на стоки во Југославија и 
која е регистрирана за вршење на работи на надво-
решнотрговскиот промет, може со странска фирма 
да склучи договор за продажба или за купување на 
стоки за туѓа сметка, а ако се во прашање земјодел-
ски производи — да врши и претходни и подготви-
телни дејствија во врска со склучувањето на таков 
договор, ако претходно во Југославија склучила до-
говор на она количество стоки што треба да го про-
даде. односно да го купи во странство. 

Количеството на земјоделски производи може во 
договорот за купување и продажба на стоки, склу-
чен во Југославија, да се определи и врз основа на 
процена на приносот или врз основа на рамковен до-
говор за извоз на тие производи склучен помеѓу 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство и организациите на здружен труд 
што Се занимаваат со промет на земјоделски произ-
води. 

Член 54 
Организацијата на здружен труд што е реги-

стрирана за снабдување на странски бродови во до-
машните луки и пристаништа, или за снабдување на 
странски воздухоплови на домашните аеродроми или 
за извоз на стоки на странски армии, како и органи-

зацијата на здружен труд што е регистрирана за 
вршење на малограничен и на соседски прекуморски 
промет, може да ги врши тие работи во надворешно-
трговскиот промет независно од предметот на рабо-
тењето за кој е регистрирана за вршење на промет 
во Југославија. 

Стоки на странски армии, во смисла на став 1 
од овој член, можат да им извезуваат организациите 
на здружен труд само врз основа на посебно одобре-
ние од Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. 

Член 55 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-

сност од надлежните републички и покраински ор-
гани донесува, во согласност со склучените меѓудр-
жавни спогодби, прописи за извоз и увоз на стоки 
и услуги во малограничниот и соседскиот прекумор-
ски промет. 

Член 56 
Предмети на вооружување и воена опрема мо-

жат да се извезуваат и да се увезуваат само ѕрз ос-
нова на одобрение од Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Предмети на вооружување и воена опрема мо-
жат да извезуваат и увезуваат организации на здру-
жен труд што ке добијат одобрение од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, независно од пред-
метот на работењето за кој се регистрирани. 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана про-
пишува кои предмети се сметаат како предмети на 
чооружување и воена опрема. 

Член 57 
Ошшествено-политичките заедници, организа-

циите на здружен труд и други самоуправни органи-
зации и заедници преку Соујзниот секретаријат за 
народна одбрана увезуваат предмети на вооружува-
ње и воена опрема за потребите на територијалната 
одбрана што се должни да ги финансираат. 

Сојузниот секретар за народна одбрана ќе донесе 
поГ лиеки прописи за увоз ца предмети на вооружу-
вање и воена опрема во смисла На став 1 од овој 
член. 

Член 53 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

работите на надворешнотрговскиот промет што за 
потребите на вооружените сили на СФРЈ или по 
одлука на Сојузниот извршен совет за извршување 
на меѓународни обврски , на Југославија непосредно 
го врши Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Поблиски прописи за начинот на вршење на ра-
ботите на надворешнотрговскиот промет од став 1 на 
овој член донесува сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

Член 59 
Ако со договор со странска фирма или со меѓу-

народни договори е предвидено дека стоките што се 
извезуваат треба да ги придружуваат определени 
уверенија односно определени заверени исправи, тие 
уверенија односно тие исправи на организацијата на 
здружен труд, на нејзино барање, ќе и ги издаде, 
односно ќе и ги завери Стопанската комора на Југо-
славија,, која тоа овластување може да го пренесе и 
врз други стопански комори, ако за тоа со пропи-« 
сите не е определен орган на управата или друга 
организација. 

Ако според прописот на земјата во која ќе се 
употреби уверението односно другата исправа (фак-
тура и сл.) од став 1 на овој член треба да ја лега-
лизира надлежниот орган во Југославија, лега лиза-
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ција ка тие уверенија односно исправи врши Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи. 

Поблиски прописи за издавањето на уверенијата 
и за заверувањето на исправите што ги придружу-
ваат стоките при извозот, како и за тоа што се смета 
како стоки од југословенско потекло, донесува Со-
јузниот извршен совет. Со тие прописи може да се 
овласти Стоне.нската комора на Југославија да го 
определи начинот на издавање и формите на тие 
уверенија и начинот на заверување на тие исправи. 

Со прописите од став 3 на овој член може да се 
предвиди одделни видови уверенија да ги Издава 
определен царински орган. 

Член 60 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

може да пропише дека во определени случаи орга-
низациите на здружен труд што увезуваат стоки се 
должни во ку ̂ продажните договори да предвидат 
обврска на странските продавачи од надлежните ор-
гани на својата земја да прибават уверенија за по-
теклото на стоките што ги извезуваат, а во опреде-
лени случаи и заверени од југословенскиот конзула-
рен претставник во односната земја, и тие уверени-
ја да ги поднесат до надлежниот орган при увозот на 
стоките. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може да пропише дека во определени случаи или 
за определени стоки организациите на здружен труд 
што извезуваат стоки се должни во купопродажните 
договори да предвидат обврска на странскиот купу-
вач од надлежниот орган на својата земја да приба-
ви потврда за тоа дека крајниот корисник на тие 
стоки е во земјата во која се увезуваат стоките и 
потврдата да ја достави до организацијата на здру-
жен труд што ги извезува тие стоки. 

Член 61 
Сојузниот секретар за надворешна трговија мо-

же, по потреба, да донесе пропис за условите под 
кои се извезуваат или се увезуваат стоки без напла-
та, односно без плаќање па противвредност. 

Член 62 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-

сност од надлежните републички и покраински ор-
гани, ги пропишува условите и начинот на увозот 
на стоки за потребите на општествено-политичките 
заедници и на нивните органи и организации. 

4. Стопански услуги и други форми на надворешно-
трговски промет 

Член 63 
Под стопански услуги во надворешнотрговскиот 

промет, во смисла на овој закон, се подразбираат 
особено работите на меѓународна шпедиција, рабо-
тите на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународните сообраќај но-агенциски работи, тури-
стичките работи со странство, работите на договорна 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во 
меѓународниот промет, изведувањето на инвестицио-
ни работи во странство, застапувањето на странски 
фирми, работите на посредување во надворешнотр-
говскиот промет, лучките услуги, работите на јавно 
складирање, поштенските, телеграфските и телефон-
ските услуги, работите на влечење, спасување и ва-
дење на бродови, аеродромските услуги, работите на 
меѓународни саеми, услугите на цевководниот тран-
спорт, услугите на реклами и економска пропаганда, 

како и другите стопански услуги што се вршат во 
прометот со странство, под услов организациите на 
здружен труд да се регистрирани за вршењето на 
тие услуги во надворешнотрговскиот промет, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Организацијата на здружен труд регистрирана 
за вршење на стопански услуги со странство може 
без посебно запишување во регистарот за застапу-
вање на странски фирми да врши и застапување на 
странски фирми кои даваат соодветни услуги. 

Член 64 
Под работи на меѓународна шпедиција, во сми-

сла на овој закон, се подразбираат работите за орга-
низирање на експедирање и доставување на стоки 
во меѓународниот сообраќај, што ги врши организа-
цијата на здружен труд од свое име а по налог и за 
сметка на комитентот, како и вршењето на пропи-
шаните или вообичаените споредни работи во врска 
со тие работи. 

Како работи од став 1 на овој член се сметаат 
особено: склучувањето на договори за превоз, ек-
спедирањето на стоки до транспортно^ средство и 
обратно, изоставувањето или прибавувањето на то-
варни листови, коносмани и ел., склучувањето на 
договори за осигурување и складирање на стоки, 
дејствијата во врска со царинењето на стоки и кон-
тролата на пресметувањето на трошоците за превоз. 

Член 65 
Под работи на меѓународен транспорт на стоки 

и патници, во смисла на овој закон, се подразбира 
вршењето на услуги за превоз на стоки и патници 
во меѓународниот железнички, патен, поморски, воз-
душен, речен и езерски сообраќај. 

Член бб 
Под меѓународни сообраќај но-агенциски работи, 

во смисла на овој закон, се подразбираат работите 
на застапување и посредување во превозот на стоки 
и патници во меѓународниот железнички, патен, по-
морски, воздушен, речен и езерски сообраќај, како 
и вршењето на пропишаните или вообичаените спо-
редни работи во врска со тој превоз. 

Како работи од став 1 на овој член се сметаат 
особено: обезбедувањето на место во превозното 
средство за стоките на комитентот, обезбедувањето 
на потребно количество стоки за да се искористи 
превозното средство на комитентот, давањето на ус-
луги односно посредувањето при давањето услуги за 
користење на превозното средство за превоз на сто-
ки, патници и товар и за потребите на екипажот и 
патниците; продажбата на возни исправи и други 
работи во врска со застапувањето и посредувањето 
во меѓународниот сообраќај. 

Организацијата на здружен труд која врши ме-
ѓународни сообраќајно-агенциски работи склучува 
договор за меѓународни сообраќај но-агенциски ра-
боти од име и за сметка на комитентот или само по-
средува при склучувањето на тие договори. 

Член 67 
Под туристички работи со странство, во смисла 

на овој закон, се подразбираат особено: давањето на 
угостителски услуги (сместување, исхрана и др.), ор-
ганизирањето и спроведувањето на туристички па-
тувања и излети во Југославија и во странство, ор-
ганизирањето на посети на културни, стопански, 
спортски или други приредби, организирањето на 
спортски лов зл риболов и давањето на сообраќајни 
услуги во меѓународниот туристички промет, изнај-
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мување на моторни возила и пловила, прифаќање, 
чување и одржување на странски пловила. 

Член 68 
Ершење на сопствени угостителски и други ус-

луги на странски туристи и патници и на странски 
туристички организации можат во Југославија да 
договараат и угостителските организации на здру-
жен труд и нивните деловни здруженија и ако не 
се регистрирани за вршење на тие услуги во надво-
решпотрговскиот промет. 

Член 69 
Давање на поединечни услуги на спортски лов 

и риболов на странски лица можат да вршат орга-
низациите кои се занимаваат со спортски лов и ри-
болов и со одгледување на дивеч и риби во Југосла-
вија и ако не се регистрирани за вршење на тие ус-
луги во надворешнотрговскиот промет. 

Давање на услуги на издавање под закуп на мо-
торни возила и пловила, прифаќање и д у в а њ е на 
странски моторни возила и пловила можат да вршат 
организациите на здружен труд што се регистрира-
ни за вршењето на тие услуги во Југославија, иако 
не се регистрирани за вршењето на тие услуги во 
надворешнотрговскиот промет. 

Член 70 
Под работи на договорна контрола на квалите-

тот и квантитетот на стоки во меѓународниот промет, 
во смисла на овој закон, се подразбира контролата 
на квалитетот, квантитетот и на другите својства на 
стоки која се врши врз основа на договор склучен 
помеѓу организацијата на здружен труд за вршење 
на таа контрола и комитентот, првенствено заради 
утврдување дека квалитетот, квантитетот и другите 
својства на стоките ги исполнуваат условите од до-
говорот склучен помеѓу купувачот и продавачот на 
стоките. 

Во договорот ?а контрола на квалитетот и кван-
титетот на стоките, склучен помеѓу купувачот на 
стоките и организацијата на здружен труд која вр-
ши контрола по налог на купувачот, може да се 
предвиди и квалитативно и квантитативно презема-
ње на стоките за сметка на купувачот, како и га-
ранција на организацијата на здружен труд која вр-
ши контрола на квалитетот и квантитетот на дру-
гите својства на стоките чад кои се врши контрола. 

Организацијата на здружен труд која врши кон-
трола на квалитетот и квантитетот на стоките во 
меѓународниот промет може да ги врши и пропиша-
ните или вообичаените споредни дејности во врска 
со таа контрола, како што се: контрола на пакува-
њето и експедирањето на стоки, контрола на нато-
варот, истоварот, претоварот. транспортот и редење-
то на стоките во транспортно!^ средство, контрола 
на складишних простор, контрола на транспортни-
те средства, вршење на експертизи и ел. 

Организацијата на здружен труд која ги врши 
работите од ст. 1 до 3 на овој член е должна за из-
вршената контрола односно за извршените други 
работи наведени РО тие ставови, да му издаде на ко-
митентот соодветна писмена исправа. 

Член 71 
Под изведување на инвестициони работи во 

странство, во смисла на овој закон, се подразбираат: 
1) изработката на експертизи и студии и изра-

ботката на инвестициони програми, инвестициона 
техничка документација, лицитациони елаборати 

(тендерска документација) и на друга инвестициона 
документација за објектите и работите; 

2) вршењето на геодетски и други истражни ра-
боти, изведувањето на мелиорациони работи, облаго-
родувањето на земјиштето и оспособувањето на зем-
јиште за одгледување на култури; 

3) изведувањето на сите видови градежни, гео-
лошки, рударски, хидротехнички и други слични ра-
боти, како и изведувањето на работи на внатрешно 
уредување и декорација; 

4) изведувањето на сите видови инсталациони, 
монтажни и демонтажни работи, како и изведување-
то на работи врз одржувањето и ремонтот на инду-
стриски и други постројки; 

5) пуштањето во погон на постројки или опрема 
на изградени објекти и раководењето со работата 
на изградени постројки, објекти и погони во гаран-
тниот рок; 

6) изградбата на комплетни објекти и испорака-
та на комплетна опрема за такви објекти; 

7) вршењето надзор над изведувањето на објек-
тите и работите; 

8) давањето стручна помош во текот на градба-
та и во работите врз изградени објекти; 

9) вршењето на други работи во врска со изве-
дувањето на инвестициони работи во странство. 

Поблиски прописи за организацијата и начинот 
на работење на организациите на здружен труд што 
изведуваат инвестициони работи во странство, усло-
вите под кои организациите на здружен труд изве-
дуваат инвестициони работи во странство во коопе-
рација со други организации на здружен труд или 
со* странски фирми ги донесува Сојузниот извршен 
совет, врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи. 

Член 72 
Производствената организација на здружен труд 

која во судскиот регистар е запишана за извоз на 
комплетни постројќи односно за извоз на опрема, 
може без посебно запишување во судскиот регистар 
да Ерши и работи на монтирање на постројките од-
носно опремата што ја извезла. 

Член 73 
Организацијата на здружен труд која во судски-

от регистар е запишана за изведување на инвести-
циони работи во странство може без посебно запи-
шување во судскиот регистар да извезува и да ку-
пува во странство опрема, репродукционен и друг 
материјал и прибор потребни за инвестиционите ра-
боти што 1и изведува во странство, како и стоки на-
менети за лична потрошувачка на работниците во 
своите погони во странство. 

Член 74 
Под работи на застапување на странски фирми, 

ве смисла на овој закон се подразбираат: 
1) вршењето од име и за сметка на странска фир-

ми на работите кои му претходат на склучувањето 
на договори за купување и продажба на стоки или 
на договори за вршење на услуги, доведувањето на 
странска фирма во врска со организациите на здру-
жен труд заради склучување на тие договори, како 
и вршењето на работите кои се однесуваат на извр-
шувањето на тие договори; 
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2) склучувањето на договори за купување или 
продажба на стоки или договори за вршење на услу-
ги од име и за сметка на странска фирма; 

3) држењето на консигнационен склад на стран-
ски стоки заради продажба; 

4) вршењето на сервисна служба за одржување 
на увезена опрема и на трајни добра за лична пот-
рошувачка и давањето технички и други услуги. 

Организациите на здружен труд кои се занима-
ваат со работи на застанување на странски фирми, 
ги поврзуваат странските фирми што ги застапу-
ваат со домашните производствени организации на 
здружен труд и учествуваат во работите на органи-
зирање на долгорочна производствена кооперација, 
на заедничко вложување на средства и на деловно-
-техничка соработка и со свои средства учествуваат 
во тие работи, како и во поврзувањето на увозот на 
стоки на странските фирми што ги застапуваат со 
извозот на домашни стоки. 

Работите од став 1 на овој член можат да се вр-
шат ако е склучен писмен договор со странската 
фирма за работи на застапување, а работите од точ. 
3 и 4 на став 1 од овој член — ако со странската 
фирма, покрај договорот за застапување на стран-
ската фирма, е склучен и писмен договор за тие ра-
боти. Тие договори се евидентираат во Стопанската 
кохмора на Југославија. 

Договорите од став 3 на овој член се склучуваат 
за целата територија на Социјалистичка,Федератив-
на Република Југославија. 

Организацијата на здружен труд која се зани-
мава со работи на застапување на странски фирми 
може, по правило, да склучи договор за застапува-
ње на странска производствена фирма. 

Организацијата на здружен труд Која се зани-
мава со работи на застапување на странски фирми 
може работите на застапувањето да ги врши во рам-
ките на сите трговски струки. 

Организацијата на здружен труд која се зани-
мава со работи на застапување на странски фирми 
може, без посебна регистрација за вршење на рабо-
ти на извоз и увоз на стоки, да увезува стоки што 
странската фирма и ги доверила во конСигнација 
заради продажба и да извезува стоки за потребите 
на странската фирма што ја застапува. 

Органи? аци јата на здружен труд која се зани-
мава со работи на застапување на странски фирми 
може странската фирма да ја застапува и на стран-
ски пазари. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Стопан-
ската комора на Југославија, донесува, по потреба, 
поблиски прописи за работите на застапување на 
странски фирми во Југославија. 

Член 75 
Под работи на посредување во надворешнотргов-

скиот промет, во смисла на овој закон, се подразби-
раат: 

1) увозот на стоки заради повторен извоз во не-
променета или суштествено непромената состојба; 

2) купувањето на стоки во странство и увозот на 
тие стоки од странство и извозот на стоки во стран-
ство во исто количество и од ист тарифен став на 
Царинската тарифа (рампласМан); 

3) купувањето на стоки во Југославија и во 
странство, нивното сместување во домашни царина 
ски складови и продажбата во странство во непро-
менета состојба; 

4) купувањето на стоки во странство и нивната 
непосредна продажба во' странство; 

5) посредување во масирањето на странски сто-
ка на странскиот пазар; 

6) купувањето на стоки во странство заради ин-
дустриска преработка, доработка и обработка во 
домашни производствени организации на здружев 
труд, како и плаќањето на услуги за доработка, пре-
работка и обработка на тие стоки и извозот на тие 
стоки; 

7) вршењето на трансакции во врска со оствару-
вањето на работи на посредување во надворешнотр-
говскиот промет, како што се: конверзија, арбитра-
жа, преземање на наплатување во определени деви-
зи при соодветно плаќање во девизи кои се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународни-
те плаќања и ел. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, донесува поблиски прописи за работите на по-
средување во надворешнотрговскиот промет. Со тие 
прописи вршењето на одделни работи од овој член 
може да се услови со издавање на посебно одобре-
ние од страна на надлежниот орган односно на На-
родната банка на Југославија. 

Член 76 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет може, врз основа на 

согласноста од надлежните републички и покраин-
ски органи, да ги пропише условите под кои можат 
да се користат стопанските услуги што ги вршат 
странски лица. 

Член 77 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-

сноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, може да ја регулира деловно-техничката сора-
ботка со странски фирми која се остварува во сло-
бодните царински зони, а особено во поглед на из-
градбата на производствени погони, складови и дру-
ги објекти за вршење на стопанска дејност во тие 
зони, нивното користеле и условите за изградба на 
тие објекти и нивното финансирање. 

Член 78 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-

сноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, ги пропишува услбвите за работење на прет-
ставништвата на странски фирми, претставништва 
на странски банки и други странски финансиски ор-
ганизации во Југославија, како и условите за рабо-
тење на странските сообраќајни агенции во Југосла-
вија. 

Со прописите кои се донесуваат во смисла на 
став 1 од овој член може да се предвиди кој сојузен 
орган на управата ќе издава одобрение и ќе ги оп-
ределува поблиските услови за. работа на одделни 
претставништва на странски фирми, претставниш-
тва на странски банки и други странски финансиски 
организации, како и на странски сообраќајни аген-
ции. 

Член 79 
Организациите на здружен труд регистрирани 

за давање на аеродромски услуги, можат да прода-
ваат странски стоки во слободните царински про-
давници, *врз основа на склучен договор за застапу-
вање на странска фирма исклучиво за продажба зо 
тие продавници. 

Член 80 
Организацијата на здружен труд која врши ра-

боти на надворешнотрговскиот промет, како и про-
изводствената организација на здружен труд која 

Ј 
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не е регистрирана за вршење на работи на надворе-
шнотрговскиот промет можат да учествуваат на ме-
ѓународни изложби, саеми и сл., а можат и самите 
или со други организации на здружен труд да орга-
низираат во странство изложби, саеми и ел. 

5. Соработка на организациите на здружен труд во 
вршењето на работи на надворешнотрговскиот 

промет 

Член 81 
Заради усогласување на меѓусебните интереси и 

остварување на заедничката политика во областа на 
економските односи со странство утврдена со опште-
ствениот план на Југославија и со други акти, орга-
низациите на здружен труд кои вршат работи на 
надворешнотрговскиот промет со определена земја 
или со група земји задолжително се организираат во 
секции за унапредување на економските односи со 
странство во Стопанската комора на Југославија, во 
согласност со Статутот на Стопанската комора на 
Југославија. 

Заради остварување на целите од став 1 на овој 
член организациите на здружен труд кои вршат ра-
боти на надворешнотрговскиот промет, организира-
ни во секции, особено: го утврдуваат начинот за ор-
ганизиран настап во определена земја или во група 
земји; ги утврдуваат општите услови за работење, 
во согласност со важечките прописи; ја анализираат 
состојбата и се известуваат за движењата на стран-
ските пазари; ја следат и ја насочуваат работата на 
заедничките стопански претставништва во стран-
ство и остваруваат соработка со координационото од-
бори од чл. 16 и 18 на овој закон, како и со стопан-
ските комори на републиките и стопанските комори 
на автономните покраини. 

Задачите на секциите и начинот на нивната ра-
бота поблиску се определуваат со општиот акт на 
секциите, во согласност со Статутот на Стопанската 
комора на Југославија. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на 
овој член, која смета дека со општиот акт на с е р и -
јата се повредени нејзините самоуправни права, мо-
же да поднесе тужба до судот на здружениот труд. 

Секциите можат да донесуваат задолжителни 
заклучоци и одлуки за извршување на своите зада-
чи под условите и на начинот што се утврдени со 
Статутот на Стопанската комора на Југославија и 
со општиот акт на секцијата. 

Заклучоците и одлуките донесени во смисла на 
став 5 од овој член ја обврзуваат организацијата на 
здружен труд од став 1 на овој член, и ако нејзини-
от претставник не бил присутен при донесувањето 
на заклучокот односно одлуката. 

Задолжителните заклучоци и одлуки од ст. 5 и 
6 на овој член ги донесуваат секциите вршејќи ги 
јавните овластувања на Стопанската комора на Ју-
гославија. 

Член 82 
Организациите на здружен труд кои се заинте-

ресирани за вршење на работи на надворешнотргов-
скиот промет на определен пазар или со определени 
стоки или услуги, можат со самоуправна спогодба 
да го регулираат заедничкото организирање на извоз 
односно увоз, заедничкото настапување на стран-
скиот пазар, да ги определат координаторите одно-
сно носителите на работите за извршување на само-

управната спогодба, да здружуваат средства и да 
формираат заеднички фондови со определена наме-
на и да утврдуваат други видови меѓусебна соработ-
ка во надворешнотрговскиот промет заради унапре-
дување на тој промет, во согласност со прописите и 
со склучените општествени договори. 

Сојузниот извршен совет може да даде иниција-
тива организациите на здружен труд Од став 1 .на 
овој член да поведат постапка за самоуправно спо-
годување во смисла на тој став. 

Организациите на здружен труд се должни са-
моуправните спогодби" што ќе ги склучат во смисла 
на ст. 1 и 2 од овој член, во рок од осум дена од нив-
ното склучување да ги достават до Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија оцени дека самоуправните спогодби склучени 
во смисла на ст. 1 и 2 од овој член не се во согласно-
ст со одредбите на член 83 од овој. закон, ќе ги изве-
сти за тоа Сојузниот извршен совет, Коордииацио-
ниот одбор при Сојузниот извршен совет и Стопан-
ската комора на Југославија во рок од 15 дена од 
денот на приемот на самоуправната спогодба. 

Организациите на здружен труд се должни са-
моуправните спогодби од овој член да ги достават 
до Стопанската комора на Југославија заради еви-
дентирање. 

Член 83 
Ако организациите на здружен труд кои вршат" 

работи на надворешнотрговскиот промет на опреде-
лен пазар или со определени стоки или услуги не 
обезбедат потребна соработка во вршењето на тој 
промет, и со тоа ќе го доведат во прашање оствару-
вањето на предвидениот обем и структура на сто-
ковната размена со странство и извршувањето на 
трговските v платните спогодби и на други меѓуна-
родни договори со кои се регулира надворешнотр-
говскиот промет, Сојузниот извршен совет може да 
го пропише начинот и условите под кои ќе се врши 
таквиот промет. 

Член 84 
Стопанската комора на Југославија, со стопан-

ските комори на републиките и стопанските комори 
на автономните покраини, во согласност со Сојузни-
от извршен совет, донесува акт со кој се уредуваат 
деловните односи со определени фирми во странство 
и со физички лица во странство кои се занимаваат 
со надворешнотрговско работење. 

6. Извоз и увоз што го вршат физички лица 

Член 85 
Надворешнотрговски промет не можат да вршат 

домашни физички лица. 
Надворешнотрговски промет во Југославија не 

можат да вршат странски физички лица. 

Член 86 
Домашно физичко лице и странско физичко ли-

це можат да увезат, внесат или да примат од стран-
ство предмети што служат за нивните лични потре-
би и за личните потреби на членовите на нивното 
потесно семејство, предмети за потребите на своето 
домаќинство, како и опрема и репродукционен мате-
ријал кои служат за вршење на дејност со личен 
труд дозволена со прописите. 
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Домашно физичко лице и странско физичко ли-
це можа1 да извезат, изнесат или да испратат во 
странство предмети во количества кои не се наме-
нети за препродажба, ако со прописите не е опре-
делено поинаку. ; 

Странско физичко лице може од Југославија да 
извезе, изнесе или да испрати во странство предме-
ти што ги стекнало по основ на наследство без ог-
раничувањето од став 2 на овој член, ако со прописи 
не е определено поинаку. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува побли-
ските услови и постапката за увоз, внесување и при-
ем односно за извоз, изнесување и испраќање на 
предмети во смисла на ст. 1 до 3 на овој член. 

7. Пријавување на договорите за склучени работи на 
надворешнотрговскиот промет 

Член 87 
Организациите на здружен труд и други правни 

лица кои вршат работи на надворешнотрговскиот 
промет се должни во пропишаниот рок, кој тече од 
денот на склучувањето на договор со странски со-
до говарач, односно од денот кога договорот е одоб-
рен од страна на надлежниот орган или од денот 
кога договорот е запишан во регистарот што го води 
надлежниот орган, да поднесат пријава за склуче-
ниот договор односно пријава за раскинување на 
склучениот договор или друг начин на престанување 
на договорот. Пријавата за склучениот договор и 
пријавата за раскинувањето на склучениот договор 
или за друг начин на престанување на договорот се 
поднесуваат до народната банка на републиката од-
носно до народната банка на автономната покраина 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на организаци-
јата на здружен труд односно на друго правно лице. 

Народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина ќе одбие да ја 
прифати пријавата за склучениот договор ако од 
податоците во пријавата и од приложената доку-
ментација утврди дека склучениот договор за надво-
решнотрговски промет не е во согласност со пропи-
сите. 

Решението на народната банка на републиката 
односно на народната банка на автономната покра-
ина за одбивање на прифаќање на пријавата за ск-
л у ч е н и о т договор е конечно во управната постапка. 

Постапката по тужбата во управниот спор е 
итна. 

Член 88 
Прифаќањето на пријавата за склучениот дого-

вор од член 87 на овој закон од страна на народната 
банка на републиката односно на народната банка 
на автономната покраина не ги ослободува организа-
циите на здружен труд и другите правни лица од 
одговорност ако дополнително се утврди дека е пов-
реден прописот. 

Пријавата за склучениот договор, како и прија-
вата за раскинување на склучениот договор или 
друг начин на престанување на договорот од член 87 
на овој закон, Сојузната дирекција за промет и ре-
зерви на производи со посебна намена ги поднесува 
до Народната банка на Југославија на начинот про-
пишан со овој закон. 

Член 89 
Сојузниот секретар за надворешна трговија, во 

спогодба со Народната банка на Југославија, донесу-
ва поблиска прописи за , начинот и роковите за под-

несување на пријавата од член 87 став 1 на овој 
закон. 

Со прописот од став 1 на овој член може исклу-
чително да се предвиди дека организациите на здру-
жен труд и други правни лица во одделни случаи 
не се должни да поднесуваат пријава за склучениот 
договор за вршење на одделни стопански услуги за 
прометот на определени стоки преку поштенски 
пратки и во други слични случаи. 

Член 90 
Организациите на здружен труд се должни во 

договорот со странски правни или физички лица да 
внесат клаузули кои содржат елементи што обезбе-
дуваат успешно извршување на таквиот договор, во-
дејќи притоа сметка за добрите деловни обичаи, за 
општите и посебните узанси, за деловниот морал и 
за заштита и обезбедување на своите и на општите 
општествени интереси. 

Во договорот од став 1 на овој член мораат, по-
крај суштествените елементи на договорот (предмет 
на договорот, цена и др.), да бидат определени и вре-
мето за извршување на обврските, соодветните обез-
бедувања за исполнување на договорот, како и сите 
други елементи со кои се обезбедува извршување на 
договорот. 

Со договорот од став 1 на овој член мора да се 
утврди кој ќе ги решава настанатите спорови и како 
ќе се обезбеди применувањето на арбитражната кла-
узула. 

Стопанската комора на Југославија, во соглас-
ност со стопанките комори на републиките и стопан-
ските комори на автономните покраини, ќе ги утвр-
ди основните елементи што мораат да ги содржат 
одделни видови договори кои се склучуваат во над-
ворешнотрговскиот промет. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, донесува, по потреба, поблиски прописи за 
спроведување на одредбите од овој член. 

Член 91 
Во врска со склучувањето на договори со стран-

ски правни и физички лица, организациите на здру-
жен труд можат да бараат правно мислење од Сојуз-
ното јавно правобранителство. Сојузното јавно пра-
вобранителство е должно да даде мислење во рок 
од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

Ако Сојузното јавно правобранителство утврди 
дека со извршувањето на обврска од договорот може 
да настане поголема штета за организацијата на зд-
ружен труд, ќе ги запознае органите на управување 
на-таа организација со своето мислење и ќе им пред-
ложи да преземат мерки со кои штетата ќе се спре-
чи или ќе се сведе на најмала мера. 

Сојузниот извршен совет може да определи дека 
организациите на здружен труд се должни, пред 
склучувањето на определен вид договор или на до-
говор што преминува определена вредност, да приба-
ват мислење од Сојузното јавно правобранителство 
и да ги утврди условите и начинот под кои Сојуз-
ното јавно правобранителство ќе дава мислење 

Член 92 
Организацијата на здружен труд и други прав-

ни! лица кои вршат работи на надворешнотрговскиот 
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хЈромет се должни да го известат Сојузното јавно 
правобранителство за секој спор што тие или од нив 
основани претпријатија во странство ќе го поведат 
против стра неки државјанин или странско правно 
лице, како и за спорот што странски државјанин или 
странско правно лице ќе го поведе против нив, одно-
сно против претпријатијата основани од нив во 
странство, без оглед на тоа дали спорот се води пред 
југословенски или странски суд, пред арбитража или 
друг орган. 

Известувањето за намерата за поведување на 
спор се поднесува најдоцна на 30 дена пред денот 
на поведувањето на спорот, а известувањето за спо-
рот што го повело странско лице — веднаш по при-
емот на тужбата, а најдоцна во рок од три дена од 
денот на приемот на тужбата. Ако поради опасност 
барањето да застарев или да истече рокот за подне-
сување тужба одреден со закон, известувањето не 
може да се поднесе пред поведувањето на спорот, ор-
ганизацијата на здружен труд, односно друг кори-
сник на општествен имот ќе поведе спор и истовре-
мено за тоа ќе го извести Сојузното јавно правобра-
нителство. 

Известувањето содржи податоци за странките во 
спорот, за предметот и вредноста на спорот, за де-
ловниот или друг однос од кој спорот настанал, за 
судот, односно арбитражата пред која ќе се води 
спорот и за сите докази што &ожат да влијаат врз 
решавањето на спорот. 

Организацијата на здружен труд е должна на-
времено, пред истекот на рокот за жалба против 
пресудата, односно одлуката, за тоа да го извести 
Сојузното јавно правобранителство. 

III. ЧУВАЊЕ НА УГЛЕДОТ ПРИ ВРШЕЊЕТО НА-
ДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

Член 93 
Организациите на здружен труд и нивните прет-

ставници се должни при вршењето на работи на на-
дворешнотрговскиот промет да го чуваат својот уг-
лед. угледот на другите организации на здружен 
труд и угледот на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија во странство. 
Како повреда на угледот на организацијата на 

здружен труд, односно на угледот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во странство 
се смета секое постапување на организацијата на 
здружен труд противно на добрите деловни обичаи, 
на совесноста и општиот делове^ морал, како и зане-
марувањето на моралните и имотните интереси на 
општествената заедница. 

Угледот на организацијата на здружен /Труд и 
угледот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија е повреден особено ако организацијата 
на здружен труд во врска со вршењето на работи на 
на,-ворешнотргоБскиот промет изврши потешка пов-
реда на договорните обврски, ако со договорот неод-
говорно презема обврски, ако со странскиот купувач 
склучи договор за продажба на стоки чија испорака 
не ја обезбедила или ако во своето надворешнотр-
говско работење на кој и да било начин постапува 
немарно. 

Стопанската комора на Југославија, во согла-
сност со сто ланските комори на републиките и со 
стопанските комори на автономните покраини, утвр-
дува и објавува што во вршењето на надворешнотр-
говскиот промет се смета како противно на добрите 

деловни обичаи, на совесноста и општиот деловен 
морал, како и занемарување на моралните и имот-
ните интереси на општествената заедница. 

Член 94 
Претставник на организацијата на здружен труд, 

во смисла на член 93 од овој закон е сЖој работник, 
застапник и полномошник на организацијата на зд-
ружен труд, како и друго лице кое од името на орга-
низацијата на здружен труд, во врска со нејзиното 
надборешнотрговско работење, доаѓа во контакт со 
странска фирма или со странски физички лица. 

IV. ГУБЕЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРШЕЊЕ НАДВО-
РЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ И ДРУГИ МЕРКИ 

Член 95 
Координациониот одбор при надлежниот орган 

во републиката односно при надлежниот орган во 
автономната покраина може во случајот од член 18 
на овој закон да утврди рок во кој организацијата 
на здружен труд е должна да ги исполни условите 
што ги утврдил координациониот одбор во согласно-
ст со член 16 од овој закон. 

Ако организацијата на здружен труд не ги ис-
полни условите во рокот определен во смисла на 
став 1 од овој член, координациониот одбор при над-
лежниот орган во републиката, односно при надлеж-
ниот орган во автономната покраина ќе донесе одлу-
ка од судскиот регистар да се брише правото на таа 
организација да врши работи на надворешнотргов-
ски промет. 

Во поглед на бришењето на правото на органи-
зација на здружен труд од судскиот регистар во 
случаите од ст. 1 и 2 на овој член, се применуваат 
одредбите од член 18 на овој закон. 

Во случајот од став 2 на овој член организаци-
јата на здружен труд може започнатите работи на 
надворецшотрговскиот промет да ги доврши или да 
и ги отстапи на друга организација на здружен труд 
регистрирана за вршење на работи на надворешно-
трговскиот промет, ако до денот на бришењето на 
правото од судскиот регистар ги склучила со стран-
ска фирма и И ги пријавила на банката. 

Член 96 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

може спрема организацијата на здружен труд да 
изрече мерка забрана на вршење на работите на на-
дворешнотрговскиот промет за чие вриење е запи-
шана во судскиот регистар: 

1) ако со пресуда на надлежниот суд во репуб-
ликата односно на надлежниот суд во автономната 
покраина е казнета за стопански престап од чл. 105, 
107 и 109 од овој закон; 

2) ако повеќе од двапати во последните две го-
дини била казнета од страна на надлежниот суд во 
републиката, односно на надлежниот суд во авто-
номната покраина за стопански Престап утврден со 
овој закон или со друг пропис со кој се регулира 
работењето на организациите на здружен труд со 
странство; ^ 

3) ако спрема неа повеќе од двапати во послед-
ните дбе години се изречени мерки од страна на Су-
дот на честа при Стопанската комора на Југослави-
ја, судот на честа при стопанската комора на репуб-
ликата односно судот на честа при стопанската ко-
мора на автономната покраина. 

Мерките забрана на вршење на работи на над-
ворешнотрговскиот промет од став 1 на овој член не 
можат да се изречат по истекот на рокот од шест 
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месеци од "денот на приемот на известувањето на 
надлежниот суд односно на судот на честа. 

Врз основа на изречената мерка забрана на вр-
шење на работи на надворешнотрговскиот промет, 
надлежниот суд донесува решение со кое од судски-
от регистар се брише правото на организацијата на 
здружен труд да врши работи на надворешнотргов-
шсиот промет. 

Член 97 
Во полесни случаи од член 96 на овој закон и во 

други случаи во кои организацијата на здружен 
труд со пресуда на надлежниот суд е казнета за сто-
пански престап утврден со прописите со кои се ре-
гулира работењето на организациите на здружен 
труд со странство или спрема неа е изречена некоја 
мерка од страна на Судот на честа при Стопанската 
комора на Југославија, судот на честа при стопан-
ската комора на републиката односно судот на че-
ста при стопанската комора на автономната покраи-
на, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може на организацијата на здружен труд да ii изре-
че една или повеќе од следните мерки: 

1) писмена опомена со предупредување дека сп-
рема неа во повторен случај ќе биде изречена неко-
ја од мерките од точ. 2 до 5 на овој став. Таа опоме-
на се доставува до органот на управување со органи-
зацијата на здружен труд; 

2) ќе ќ забрани вршење на одделни форми на 
надворешнотрговски промет, ако во судскиот реги-
стар е запишана за вршење на две или повеќе фор-
ми на надворсшнотрговски промет; 

3) ќе ft забрани вршење на извоз и увоз во оддел-
ни струки ако во судскиот регистар е запишана за 
вршење на извоз и увоз за две или за повеќе струки; 

4) ќе Л забрани вршење на извоз и увоз на оддел-
ни производи; 

5) ќе и забрани вршење на извоз и увоз на оддел-
ни пазари (подрачја); 

6) ќе им предложи на нејзините органи да пове-
дат постапка против одговорното лице поради пов-
реда што ќе ја стори по своја вина и за исходот на 
постапката во определен рок да го извести Сојузни-
от секретаријат за надворешна трговија. 

Забраните од точ. 2 до 5 на став 1 од овој член 
можат да траат од една до три години. Рокот на трае-
њето на забраната тече од денот на доставувањето 
на решението со кое е изречена мерката. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
го доставува решението за изрекување на некоја од 
мерките од точ. 2 до 5 на став 1 од овој член до над-
лежниот суд заради запишување на изречената мер-
ка во судскиот регистар. Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија го доставува решението и до 
надлежниот републички и покраински орган. 

Член 98 
Надлежниот суд ќе ја достави до Сојузниот се-

кретаријат за надворешна трговија и до надлежниот 
републички и покраински орган правосилната пре-
суда со која на организацијата на здружен труд и 
е изречена казна за стопански престап поради пов-
реда на одредбите од овој закон односно на други 
прописи со кои се регулира работењето на организа-
циите на здружен труд со странство, а Судот на че-
ста при Стопанската комора на Југославија, судот 
на честа при стопанската комора на републиката од-
носно судот на честа при стопанската комора на ав-
тономната покраина ќе ја достави одлуката со која 
изрекол некоја од мерките од својата надлежност. 

Член 99 
На организацијата на здружен труд чиешто пра-

во на вршење на надворешнотрговскиот промет, врз 
основа на изречената мерка од чл. 95, 96 и НО на 
овој закон, е бришано од судскиот регистар, не може 
тоа право да биде повторно запишано во судскиот 
регистар пред истекот на рокот од три години од де-
нот на бришењето. 

Член 100 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

може во случаите од чл. 96 и 97 на овој закон и пред 
да донесе надлежниот суд пресуда односно пред да 
донесе одлука Судот на честа при Стопанската ко-
мора на Југославија, судот на честа при стопанската 
комора на републиката односно судот на честа при 
стопанската комора на автономната покраина, да 
изрече спрема срганизацијата на здружен труд мер-
ка привремена забрана на вршење на одделна над-
ворешнотрговска работа, ако постои позначителна 
опасност дека од односната работа ќе настане неот-
странлива штета. 

АКО донесе решение СО кое изрекува мерка при-
времени забрана за вршење на одделна работа во 
смисла на став 1 од овој член, Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија во рок од 15 дена од де-
нот на изрекувањето на привремената забрана ќе 
поднесе пријава до надлежниот орган заради пове-
дување постапка кај надлежниот суд односно суд 
на честа, а може и самиот да поднесе тужба до Су-
дот на честа при Стопанската комора на Југославија, 
судот на честа при стопанската комора на републи-
ката односно судот на честа при стопанската комора 
на автономната покраина. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија не ја поднесе пријавата од став 2 на свој чл*ч 
или ако органот надлежен за поведување постапка 
ка ј надлежниот суд односно суд на честа ја отфрли 
пријавата на Сојузниот секретаријат за надвор^шнч 
трговија., привремената забрана престанува да ва-
жи. Ако Сојузниот секретаријат за надворешна тп-
говија во рокот од став 2 на овој член не поднесе 
пријава, или ако стопанскиот суд, односно судот на 
честа утврди дека организацијата на здружен тп^д 
не е одговорна, организацијата на здружен труд 
спрема која е изречена мерката привремена забрана 
на вршење на одделна работа може да бара од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија да и 
ја надомести штетата што ја претрпела поради изре-
чената мерка привремена забрана. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 101 
Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап: 
1) организација на здружен труд ако неовласте-

но врши работи на надворешнотрговскиот промет за 
чие вршење не е запишана во судскиот регистар 
(член 22 став 1); 

2) самоуправна организација односно заедница, 
општествено-полптичка и друга општествена орга-
низација ако врши работи на надворешнотрговски-
от промет за чие вршење не добила одобрение (член 
50 став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.500 до 30.000 динари и одго-
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верното лице во организацијата односно во заедни-
цата од став 1 на овој член. 

Член 102 
Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд: 

1) ако не се придржува кон прописите на Сојуз-
ниот извршен совет донесени врз основа на чл. 33, 
34, 36, 38, 39, 46, 59, 62, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 86 
и 91 од овој закон; 

2) ако склучи работа на извоз или увоз на опој-
ни дроги без претходна дозвола од надлежниот со-
јузен орган на управата (член 37); 

3) ако основни средства увезува по основ на 
закуп противно на одредбите од член 43 на овој 
закон; 

4) ако, занимавајќи се со работи на промет, во 
вршењето на работите на извоз и увоз склучи со 
странска фирма договор за продажба или за купу-
вање на стоки за туѓа сметка, а претходно во Југо-
славија не склучила договор за количеството на сто-
ките што треба да го продаде или да го купи во 
странство (член 53 став 1); 

5) ако противно на прописот донесен врз основа 
на член 61 од овој закон извезува или увезува стоки 
без наплата односно без плаќање на противвредност; 

6) ако договорот за застапување на странска 
фирма не го склучи во писмена форма или ако тој 
договор не го достави до Стопанската комора на Ј у -
гославија заради евидентирање (член 74 став 3); 

7) ако при вршењето на работи на надворешно-
трговскиот промет не се придржува кон заклучоци-
те и одлуките односно актите донесени врз основа 
на одредбите од чл. 81 и 84 на овој закон. 

8) ако противно на одредбите од член 85 на овој 
закон стапи во деловен однос со домашно физичко 
лице или со странско физичко лице; 

9) ако во на дворешнотр говскиопг промет му на-
несе штета на својот углед или на угледот на други 
организации на здружен труд или на угледот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство (член 93). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.500 до 30.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 103 
Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап странска фирма 
ако не се придржува кон прописите донесени врз 
основа на член 78 од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна до 30.000 динари и одговорното ли-
це во странската фирма. 

Член 104 
Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здру-
жен труд ако врши работи на надворешнотрговски-
от промет, а не здружила труд и средства со произ-
водствени и со други организации на здружен труд 
во случаите определени во член 8 на овој закон и 
со прописите донесени врз основа на тој член. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.500 до 30.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 105 
( Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд: 

1) ако не ја определи стручната подготовка и 
другите услови што мораат да ги исполнуваат работ-
ниците што имаат посебни овластувања и одговор-
ности, како и стручната подготовка и другите услови 
што мораат да ги исполнуваат другите работници 
кои ги вршат работите односно работните задачи во 
вршењето на работите на падворешнотрговскиот 
промет (член 13); 

2) ако склучи работа на увоз на опрема која се 
увезува врз основа на стоковен 'контингент, девизен 
контингент или дозвола без претходна согласност 
од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
(член 42 став 1); 

3) ако склучи работа на увоз на суровини и ре-
продукционен материјал чиј увоз е регулиран без 
претходна согласност од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија (член 42 став 2); 

4) ако не се придржува кон прописите при купу-
вањето на опрема во странство и нејзината директна 
испорака во странство заради комплетирање на ис-
порачаната опрема или комплетен инвестиционен 
објект во странство (член 44); 

5) ако врши извоз или увоз без претходно јавно 
наддавање, односно без претходно прибирање на по-
нуди од определен најмал број понудувачи — а јав-
но наддавање, односно прибирање на понуди е про-
пишано (член 48); или ако на јавното наддавање од-
носно на прибирање на понуди не им овозможи уче-
ство на домашните производители (член 49) или ако 
постапи противно на одредбите од член 49 ст. 2 и 3 
од овој закон, или ако не се придржува кон пропи-
сот донесен врз основа на член 48 став 2 од овој 
закон; 

6) ако не се придржува кон пропиела за рабо-
тите на увоз и извоз кои се вршат како компенза-
циони работи и за работите на вршење на услуги 
при облагородување на стоки (член 51); 

7) ако не се придржува кон прописите за извоз 
и увоз на стоки и услуги во малограничниот и (»сел-
скиот прекуморски промет (член 55). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе с е казни 
со парична казна од 1.500 до 30.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 108 
Со парична казна од 30.000 до 1,000000 динари 

ќе се казни за стопански престап м и м i ̂ ијд на 
здружен труд ако постапи противно на одредбата 
на член 90 ка овој закон и на прописите донесени 
врз основа на став 5 од тој член. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.000 до 30.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд. 

Организацијата на здружен труд и одговорното 
лице нема да се казнат за стопански престап од став 
1 на овој член ако се утврди дека без нивна вина се 
изменети околностите под кои е склучен договорот. 

Член 107 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
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здружен труд ако неовластено врши претходни и 
подготвителни дејствија во врска со надворешнотр-
говскиот промет, а не е запишана во судскиот реги-
стар (член 22 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 108 
Со парична казна од 5.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здру-
жен труд ако во купопродажен договор не ја пред-
види обврската на странски купувач да прибави 
потврда за тоа дека крајниот корисник на тие стоки 
е во земјата во која се увезуваат стоките, а тоа е 
определено со прописите од член 60 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.000 до 25.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд. 

Член 109 
На организација на здружен труд и на странска 

фирма ќе ti се одземе имотната корнет прибавена 
со стопански престап. 

Чл^н 110 
За стопанските престапи предвидени во чл. 101 

и 102 од овој закон стопанскиот суд спрема органи-
зација на здружен труд може да изрече заштитна 
мерка забрана на вршење на една или повеќе фор-
ми га надворешнотргоБски промет. 

За стопанските престапи од став 1 на овој член 
стопанскиот суд може на одговорното лице, покрај 
паричната казна, да му изрече и мерка забрана на 
вршење должности на работни места на кои се вр-
шат работи од иадворешнотрговски промет. 

Стопанскиот суд не може да ја изрече заштит-
ната мерка од став 1 на овој член ако на организа-
цијата на здружен труд вршењето на односната 
форма ца. надворешнотрговски промет ќ е единствен 
предмет на работење. 

2. Прекршоци 

Член 111 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд 
која за вршење на работи од надворешнотрговскиот 
промет е запишана во судскиот регистар, ако врше-
њето на работите од надворешнотрговскиот промет 
му го довери на лице осудено за некое од кривични-
те дела од член 120 на овој закон или на лице осу-
дено за стопански престап од чл. 101, 102, 103, 104 и 
105 на овој закон. 

За дејствието од став I на овој член ќе се казни 
со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговор-
ното липе во организацијата на здружен труд. 

Член 112 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
ако врши работи на надворешнотрговски промет а 
не располага со работници што имаат посебни овла-
стувања и одговорности и со Д р у г и работници пот-' 
ревни за вршење на работите на надворешпотргов-
скиот промет или ако нејзините работници со посеб-

ни овластувања и одговорности и други работници 
што ги вршат работите односно работните задачи во 
вршењето на работите на надворешнотрговскиот про-
мет не располагаат со стручната подготовка пропи-
шана за вршењето на тие работи (член 13). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 500 до 3.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 113 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд 
ако во рок од осум дена од денот кога престанала 
да исполнува некој од условите од член 16 на овој 
закон не го извести за тоа координациониот одбор 
при надлежниот. орган во републиката, односно во 
автономната покраина. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 500 до 3.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 114 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд 
ако, во смислава член 23 од овој закон, не достави 
до надлежниот републички односно покраински ор-
ган и до1 Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија заверено решение за извршеното запишува-
ње во судскиот регистар или за настанатите проме-
ни во тој регистар. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 500 до 3.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 115 
Со парична казана од 5.000 до ЗО.БОО динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
ако во пропишаниот рок не поднесе известување 
според одредбата на член 92 од овој закон. 

Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за 
прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице 
во организацијата на здружен труд. 

Член 116 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 

Ќазни за прекршок домашно физичко лице или 
странско физичко лице ако се занимава со надво-
решнотрговски промет. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок домашно физичко лице или странско 
физичко лице ако увезе, внесе, прими или извезе, 
изнесе или испрати предмети спротивно на одредба-
та од член 86 од овој закон или не се придржува 
кон прописот донесен врз основа на тој член. 

Член 117 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице ако во пропишаниот рок не поднесе 
пријава за склучен договор, пријава за раскинување 
на склучен договор или за друг начин на престану-
вање на договор склучен со странски содоговарач 
(член 87 став 1) или ако поднесе пријава за склучен 
договор во која се наведени неточни податоци. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна до 1.000 динари и одговорното лице 
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во организацијата на здружен труд или во друго 
правио лице. 

Член 118 
Од сторителот на прекршокот ќе се одземе пред-

метот и имотната корист прибавени со прекршокот. 

Член 119 
Прекршочната постапка по прекршоците од овој 

закон во прв степен ја води Сојузниот девизен: ин-
спекторат. 

По неал бата против решението на Сојузниот де-
визен инспекторат решава Сојузниот совет за прекр-

, шоци. 

3. Правни последици од осудата 

Член 120 
Во организацијата на здружен труд која за вр-

шење на работи од надворешнотрговскиот промет е 
запишана во судскиот регистар не можат за вршење 
работи односно работни задачи во вршењето на ра-
боти на кадворешнотрговскиот промет да бидат вра-
ботени лица кои за кривично дело против основите 
на социјалистичкото самоуправно општествено уре-
дување и безбедноста на СФРЈ, против стопанство-
то, против правото на самоуправување, против опш-
тествена сопственост или против службената долж-
ност, извршено со умисла, се осудени на безусловна 
казна затвор. 

Забраната од став 1 на овој член трае пет годи-
ни од денот на простената или застарената казна. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на условно осудени лица и на лица осудени 
на парична казна. 

Член 121 
Организацијата на здружен труд која за врше-

ње на работи на надворешнотрговскиот промет е за-
пишана во судскиот регистар не може вршењето на 
тие работи односно работни задачи да им го дове-
рува на лица кои се осудени за стопански престап 
од член 102 на овој закон или на кои врз основа на 
прописите за девизното работење им е изречена 
забрана на вршење работи односно работни задачи 
во девизното- работење. 

Забраната од став 1 на овој член трае три годи-
ни од денот на правосилноста на пресудата. 

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 122 
Одредбите од чл. 26, 35, 36, 38 и 39 на овој закон 

ќе се применуваат од 1 јануари 1978 година. 

Член 123 
По исклучок од одредбата на член 27 став 3 од 

овој закон, долгорочната програма за регулирање на 
извозот и увозот за периодот на важењето по основа 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 19В5 година се донесува во рок од 60 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Одредбите на чл. 4, 5. 6 и 8 на овој закон ќе се 
применуваат од денот на донесувањето на долгороч-
ната програма од став 1 на овој член. 

616. 
Врз основа ка член 44 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за вршење на стопански 
дејности во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/82), Законодавно-правната комисија на Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ на седницата од 31 март 1982 година го утвр-
ди пречистениот текст на Законот за вршење на 
стопански дејности во странство. 

Пречистениот текст на Законот за вршење на 
стопански дејности во странство ги опфаќа: Зако-
нот за вршење на стопански дејности во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77); Законот за 
измени на Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/78) и Законот за измени и дополненија на За-
конот за вршење на стопански дејности во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/82), во кои е 
назначен денот на влегувањето во сила на тие за-
кони. 

АС бр. 442 
27 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавночправвата ко-
мисија на Соборот на републи-

ките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ 

Васка Дуганова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО 

СТРАНСТВО 

) ( (Пречистен текст) , 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под вршење на стопански дејности во стран-

ство се подразбира, во смисла на оеој закон, осно-
вање на претпријатија во странство, основање на 
банки и други финансиски организации во стран-
ство, основање на осигурителни и реосигурителни 
организации во странство, вложување на средства 
во странски претпријатија, вршење на стопански 
дејности во странство преку деловни единици, ос-
новање и работа на заеднички стопански претстав-
ништва во странство, доверување на вршење на 
стопански дејности на странски фирми и вршење 
на други форми стопански дејности во странство 
предвидени со овој закон. 

Член 2 
Стопанските дејности од член 1 на овој закон 

можат да ги вршат основните и други организации 
на здружен труд регистрирани за вршење на над-
ворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: 
организации на здружен труд), ако со овој закон 
не е пропишано поинаку. 

Член 3 
Организациите на здружен труд можат да вр-

шат стопански дејности во странство заради оства-
рување на своите и на заедничките деловни цели, 
за развој на заедничко производство, на долгороч-
на производствена кооперација, долгорочна делов-
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но-техничка соработка, заради обезбедување на су-
ровини, за зголемување на извоз на стоки и услуги 
од Југославија, постигање на поголема продуктив-
ност на трудот со вклучување во меѓународната 
поделба на трудот, остварување на позитивни де-
ловни резултати во стекнувањето на доход, а со 
цел за развој и унапредување на заедничката по-
литика на економските односи со странство и за 
остварување на единствен и координиран настап 
во странство. 

Член 4 
Организациите на здружен труд, поаѓајќи од 

своите економски интереси, самостојно одлучуваат 
за, вршењето на стопански дејности во странство 
и за нивните форми, врз основа на одредбите на 
овој закон и на други прописи. 

За (вршењето и формите на стопанските дејно-
сти во странство самоуправно одлучуваат работни-
ците во организацијата на здружен труд. 

Организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници со самоуправно 
спогодување во секциите за унапредување на еко-
номските односи со странство на Стопанската комо-
ра на Јутослваија, а банките во Здружението на 
банките на Југославија,, го уредуваат обезбеду-
ваат заедничкото и единствено настанување во 
странство заради усогласување на меѓусебните ин-
тереси во вршењето на стопански дејности во 
странство. 

Член 5 
Организациите на, здружен труд што се зани-

маваат со работите на извозот и увозот или со дру-
ги надворешнотрговски работи а кои, според про-
писите, задолжително ги здружуваат трудот и сред-
ствата со производствените и други организации на 
здружен труд, вршат стопански дејности во стран-
ство во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување на трудот и средствата или со догово-
рот за заедничка соработка. 

Производствените организации на здружен труд 
вршат стопански дејности во странство во грани-
ците на дејностите што ги вршат во Југославија и 
за кои се запишани во судскиот регистар и во сог-
ласност со овој закон. 

Член 6 
Правата и средствата што организација на здр-

ужен труд ќе ги стекне по основ на вршење на 
стопански дејности во странство се составен дел на 
општествените средства со кои управуваат работ-
ниците во односната организација на здружен труд. 

Работниците во организацијата на здружен 
труд чии работни места се во странство, имаат исти 
права, обврски и одговорности како и работниците 
во таа организација на здружен труд во Југосла-
вија, согласно со прописите, со самоуправната спо-
годба, со статутот и со другите самоуправни општи 
акти на организацијата на здружен труд. 

Член 7 
Одредбите на Законот за прометот на стоки и 

услуги со странство што се однесуваат на форми-
рањето и на работата на координационите одбори 
за организациите на здружен труд кои вршат над-
ворешнЈОтрговски промет при надлежниот орган во 
републиката односно при надлежниот орган во ав-
тономната покраина (во натамошниот текст: коор-
динациониот одбор при надлежниот орган во репу-
бликата, односно надлежниот орган во автономната 
покраина) и координациониот одбор за организа-
циите на здружен труд што вршат надворешнотрг-
овски промет при Сојузниот извршен совет (во на-

тамошниот текст: Координационен одбор при Сојуз-
ниот извршен совет), согласно се применуваат и врз 
вршењето на стопански дејности во стрнаство во 
смисла на овој закон. 

Член 8 
Во вршењето на стопански дејности во стран-

ство организациите на здружен труд и работниците 
во организацијата на здружен труд чии работни 
места се странство, се должни да се придржуваат 
кон добрите деловни обичаи и кон деловниот морал 
и да ги чуваат интересите и угледот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во стра-
нство. 

Стопанската комора на Југославија утврдува 
и објавува што при вршењето на стопански дејно-
сти во странство се смета противно на добрите де-
ловни обичаи и на деловниот морал. 

И. ФОРМИ НА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈ-
НОСТИ ВО СТРАНСТВО 

1. Основање на претпријатија во странство 

Член 9 
Организациите на здружен труд можат да ос-

новаат претпријатија во странство. 
Претпријатијата во странство се основаат за-

ради зголемување на извозот на стоки и услуги од 
Југославија, за усовршување и развој на произ-
водството, заради заедничко производство, за ост-
варување на увоз со цел за унапредување на сто-
панството, заради унапредување на долгорочната 
производствена кооперација и на долгорочната де-
ловно-техничка соработка, за размена на научни 
и техничко-технолошки знаења и искуства и зара-
ди остварување на други економски интереси. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд може прет-

пријатие во странско да основе сама или со дргти 
организации на здружен труд или со странски пра-
вни или физички лица. 

Член 11 
Според средствата што организациите на здру-

жен труд ги вложуваат, претпријатијата што се ос-
новаат во странство можат да бидат: 

1) претпријатија што се основаат исклучиво јо 
средствата со кои организациите на здружен труд 
располагаат (во натамошниот текст: сопствени прет-
пријатија); 

2) претпријатија што се основаат со средствата 
со кои организцаиите на здружен труд располагаат 
и со средства на странски правни или физички Ј.И-
па (во натамошниот текст: мешовити претприја-
тија). 

Организација на здружен труд може да основе 
претпријатие во странство кое за своите обврски 
одговара само со средствата вложени во тоа прет-
пријатие или во височината на ограничената га-
ранција. 

Член 12 
За основање на претпријатие во странство ор-

ганизациите на здружен труд можат да користат: 
1) девизни и динарски средства, согласно со з а -

конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство; 

2) добивка остварена во претпријатие во стран-
ство, во согласност со одредбите на овој закон: 

3) девизни средства прибавени преку кредити 
преку претпријатие основано во странство; 
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4) опрема, право на патент, лиценца и техничко 
унапредување и други права што претставуваат ос-
новно средство, изразено во парична вредност; 

5) вредност на инвестиционите работи во стран-
ство и други права изразени во парична вредност. 

Член 13 
Ако повеќе организации на здружен труд заед-

нички основаат сопствено или мешовито претпри-
јатие во странство, организациите на здружен труд 
— основачи на претпријатието во странство склу-
чуваат самоуправна спогодба со која се уредуваат 
нивните меѓусебни односи, овластување за .претста-
вување и застапување, правата и обврските спрема 
претпријатието, целта на основањето на прет-
пријатието, предметот на дејноста, контролата над 
работењето, уделите во основачкиот влог, начи-
нот на распределбата на добивката, трансферот на 
добивката во Југославија, условите за намалување 
Hd учеството и повлекување на средствата, престану-
вањето на работата на претпријатието и други ус-
лови во врска со работењето на претпријатието во 
странство. 

Член 14 
За основање на претпријатие во странство ор-

ганизацијата на здружен труд е должна да прибави 
одобрение што го издава сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на надворешната трго-
вија, по претходно прибавено мислење од сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на финан-
сиите и од други сојузни органи на управата над-
лежени за соодветна област на стопанството во која 
спаѓа дејноста на основачот и на претпријатието 
во странство. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако претпријатие во странство се основа за-
ради развивање на производството, ремонт и про-
мет на предмети на вооружување и воена опрема, 
одобрението го издава Сојузниот секретаријат за 
наредна одбрана. 

Барањето за издавање одобрение за основање 
иа претприј атието од став 2 на овој член се подне-
сува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Претпријатие^ во странство, основано согласно 
СУ одредбата на став 2 од овој член, се запишува 
во посебен решетат> кој го води Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Поблиски прописи за примената на одредбите 
од ст. 2 до 4 на овој член донесува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 15 
Барањето за издавање одобрение за основање 

на сопствено претпријатие во странство организа-
цијата на здружен труд го поднесува до сојузниот 
орган на управата надлежен за работете на надво-
решната трговија преку надлежниот орган во ре-
публиката односно надлежниот орган во автоном-
ната покрагтна. 

Кон барањето организацијата на здружен труд 
е должна да приложи: 

1) одлука донесена од надлежниот орган на 
управување со работата и работењето на организа-
цијата на здружен труд (во натамошниот текст; 
одлука на надлежниот орган на управување), сог-
ласно со самоуправната спогодба за здружување, со 
статутот и со другите самоуправни општи акти на 
организацијата на, здружен труд за основање на 
претпријатие во странство, за предметот на дејнос-
та на претпријатието во странство, за програмата 
за работење со финансиски показатели и со ела-
борат за економската оправданост за основање на 
претпријатието во странство и за преземање на об-
врска дека определен процент од добивката годиш-
но ќе т р а н с ф е р н а Југославија; 

2) нацрт-статут или правила за организацијата 
и работењето на претпријатието во странство, во 
заверен превод; 

3) потврда издадена од дипломатското односно 
конзуларното претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за односната 
земја, со мислење за правните можности за осно-
вање на претпријатието, за неговата правна полож-
ба, за можноста за трансфер на добивка и за пов-
рат на вложените средства; 

4) изјава дека се обезбедени средствата за вло-
жување од член 12 точ. 1 до 3 и точка 5 на овој 
закон (основачки влог) односно потврда од надлеж-
ната служба н»а општественото книговодство за 
книговодствената вредност на средствата од чпен 
12 точка 4 на овој закон што се користат како ос-
новачки влог, согласно со прописите; 

5) доказ дека е обезбедена стручна контрола 
над материјално-финаесиското работење на прет-
пријатието во странство; 

6) мислење на, координациониот одбор при над-
лежниот орган во републиката, односно надлежни-
от орган во автономната покраина на чија терито-
рија се наоѓа седиштето на организацијата на здру-
жен ,труд за целесообразноста на основањето на 
претпријатието во странство. 

Кон барањето за издавале одобрение за осно- , 
вање на мешовито претпријатие во странство, по-
крај исправите од став 2 на овој член, организаци-
јата на здружен труд е должна да приложи и нацрт 
на договорот што ќе го склучи со странскиот парт-
нер за основањето на мешовито претпријатие во за-
верен превод, како и информација за бонитетот на 
странскиот партнер прибавена од Стопанската ко-
мора на Југославија, или од дипломатското односно 
од конзуларното претстаеништв!о на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија за однос-
ната земја, или од заедничкото стопанско прет-
ставништво во односната земја. 

Ако повеќе организации на здружен труд заед-
нички основаат сопствено или мешовито претпри-
јатие во странство, покрај барањето и исправите 
од ст. 1, 2 и 3 на овој член, организациите на здру-
жен труд се должни да приложат и самоуправна 
спогодба (член 13). 

Ако организациите на здружен труд во самоуп-
равната спогодба од член 13 на овој за/кон ги регу-
лираат и обврските од точ. 1 и 5 став 2 на овој 
член на начинот како што е тоа предвидено во овој 
член, можат наместо исправите од точ. 1 и 5 став 
2 на овој член да ја приложат склучената самоуп-
равна спогодба. 

Исправите од овој член претставуваат служ-
бена тајна. 1 

Член 16 
Организацијата на здружен труд што основа 

претпријатие во странство кое! ќе се занимава со 
трговска дејност е должна кон барањето за издава-
ње на одобрение, покрај исправите од член 15 на 
овој закон, да приложи и писмена обврска дека тоа 
претпријатие секоја година од вкупно остварениот 
промет со Југославија поголем обем од тој промет 
ќе остварува со извоз на стоки и услуги од Југо-
славија. 

Поблиски прописи за извршувањето на одред-
бата од став 1 на овој член донесува Сојузниот из-
вршен совет, врз основа на согласностите од над-
лежните републички и покраински органи. Со тие 
прописи може да се предвиди во кои случаи на 
претпријатието основано во странство може да му 
се намали обврската од став 1 на овој член. 

Член 17 
По приемот на барањето и исправите од чл. 15 

и 16 на овој закон, сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на надворешната трговија, 
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по претходно прибавено мислење од органот од 
член 14 став 1 на овој закон, ќе (издаде одобрение 
за основање на претпријатие во странство односно 
за откуп на основачкиот влог ако Координациониот 
одбор при Сојузниот извршен совет дал мислење 
дека, во согласност со утврдената политика за развој 
на економските односи со странство, со насоките и 
прописите донесени за нејзиното спроведување и со 
интересите на безбедноста на СФРЈ, е цел ©сообраз-
но да се основа претпријатие во странство. 

Ако организацијата на здружен труд не го ос-
нове претпријатието во странство односно не из-
врши откуп на основачкиот влог во рок од 12 ме-
сеци од денот на доставувањето на одобрението од 
став 1 на овој член, одобрението престанува да 
важи. 

Член 18 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на надворешната трговија, во согласност со 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на финансиите, во рамките што ќе ги утврди Со-
јузниот извршен совет, врз основа на согласностите, 
од надлежните републички и покраински органи, 
може, во смисла на член 15 став 2 точка 1 од овој 
закон, на организацијата наз дружен труд да и оп-
редели минимален процент од добивката што мора 
да го трансферира во Југославија. 

Член »19 
Одобрението од аден 14 на овој закон органи-

зацијата на здружен труд е долната да го прибави 
и кога го зголемува основачкиот влог во претприја-
тието основано во, странство. 

Кон барањето за (издавање на одобрението, од 
став 1 на овој член, организацијата на здружен 
труд е должна да ги приложи и исправите од член 
15 став 2 точ. 1, 4 и 6 на овој закон, во врска со 
зголемувањето на основачкиот влог. 

Член 20 
Организацијата на здружен труд чие претпри-

јатие основано во странство основа ново претприја-
тие во странство е должна да постапи согласно со 
одредбите на чл. 14 до 17 и на член 22 од овој за-
кон. ^ 

Член 21 
Организацијата на здружен труд што го отку-

пува основачкиот влог на претпријатието во стран-
ство е должна да постапи согласно сзо одредбите на 
чл. 14 до 17 и на член 22 од овој закон. 

Член 22 
Организацијата на здружен труд е должна, во 

рок од 30 дена од денот на извршувањето на сите 
дејствија во странство во врска со основањето на 
претпријатието во странство, да поднесе пријава за 
запишување на претпријатието во странство во ре-
гистарот на претпријатија во странство, што го во-
ди сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на надворешна трговија (во натамошниот тек-
ст: регистар на претпријатија во странство). 

Кон пријавата од ста® 1 на овој чл«н органи-
зацијата на здружен труд е должна да поднесе: 

1) исправа за извршеното запишување на прет-
пријатието основано во странство во регистарот што 
се води во односната земја, издадена од надлежниот 
орган на т&а земја, и заверен статут на претпри-
јатието основано во странство, во оригинал и во за-
верен превод; 

2) потврда на банката, ако претпријатието ос-
новано , во странство е акционерско, дека акциите 
нп вложените средства се депонирани ка ј Овластена 
банка во Југославија или потврда од народната 

банка на републиката односно од народната банка 
на автономната покраина на чија територија е се-
диште ЈО на организацијата на здружен труд, осно-
вач на претпријатието во странство — дека акциите 
по Н И В Н О посебно одобрение се депонирани ка ј 
странска банка; 

3) доказ дека се обезбедени правата на органи-
зацијата на здружен труд што го основа претприја-
тието во странство во поглед на располагањето со 
средствата вложени во земјата на вложувањето 
(договор заверен ка ј суд, меница или други хар-
тии од вредност и ел.), ако со пропис на односната 
земја е предвидено дека повеќе лица го о к о в а а т 
претпријатието, а вложените средства се запишани 
на физичко лице; 

4) согласност на координационото одбор при 
надлежниот орган во републиката односно при над-
лежниот орган во автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на организацијата 
на здружен труд дека работниците што имаат по-
себни овластувања и одговорности и другите струч-
ни работници што се распоредуваат на работа во 
претпријатие /во странство, ги исполнуваат условите 
за работа врз тие работи односно работни задачи. 
Оваа согласност не се прибавува кога се основа ме-
шовито претпријатие со учество на помалку од 50% 
од основачкиот влог, а организацијата на здружен 
труд не распоредува Па рбоата во тоа претпријатие 
работници што имаат посебни овластувања и од-
говорности и други стручни работници. 

Со акциите депонирани ка ј банките од точка 2 
став 2 на овој член можат да располагаат само ра-
ботниците во организација на здружен труд кои за 
тоа ги овластил надлежниот орган на управување 
на таа организација на здружен труд. Овластува-
њето мора да биде доставено до банката к а ј која 
се депонирани акциите. Овластените налого-давци 
што располагаат со акциите не можат истовремено 
д?» бидат и лица што тие акции, врз обнова на ов-
ластувањето од налогодавецот, ги подигаат и раку-
ваат со нив. 

Народна банка на републиката односно народ-
ната банкана автономната покраина на чија терито-
рија е седиштето на организацијата на здружен 
труд може, ако работењето со странство го бара тоа, 
да и даде одобрение на организацијата на здружен 
труд за определени намени да ги користи акциите 
депонирани ка ј банката од точка 2 став 2 на овој 
член. 

Кон пријавата за запишување на мешовитог© 
претпријатие во странство во регистарот од став 1 
на овој член, покрај исправите од став 2 на овој 
член, организацијата на здружен труд е должна 
да поднесе и договор склучен со странскиот парт-
нер (член 15 став 3). 

Во N регистарот од став 1 на овој член се запи-
шуваат: фирмата, називот и седиштето тта органи-
зацијата на здружен труд што го основа претпри-
јатието во странство, фирмата, седиштето и дејно-
ста на претпријатието основано во странство и ви-
сочината на вложените средства. 

За мешовитог© претпријатие основано во стран-
ство, покрај податоците од став 6 на овој член. во 
регистарот од став 1 на овој-член се запишуваат и 
фирмата и седиштето на странскиот партнер и ви-
сочината на средствата со кои учествува но осно-
вањето. 

За запишувањето во регистарот на претприја-
тија во странство сојузниот орган на управата в р -
лежен за работите на надворешната трговија до-
несува решение. 

Член 23 
Ако некои исправи или факти од член 15 нт 

овој закон или некој податок внесен во регистарот 
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на претпријатија во странство бидат изменети, ор-
ганизацијата на здружен труд е должна, во рок од 
60 дена од денот на настанатите измени за тоа да 
го извести, преку надлежниот орган во републиката 
односно надлежниот органу во автономната покра-
ина, координациониот одбор при надлежниот орган 
во републиката, односно надлежниот орган во авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа се-
диштето на организацијата на здружен труд и со-
јузниот орган на справата надлежен за работите 
на надворешната трговија, заради евидентирање на 
измените во регистарот на претпријатија во стран-
ство. 

Член 24 
Добивката што организацијата на здружен труд 

ја остварува во сопственото претпријатие и добив-
к а т а што на организацијата на здружен труд ќе и 
припадне по основ на распределба во мешовито 
претпријатие, организацијата на здружен труд 
може, по намирувањето на преземената обврска 
(член 15 став 2 точка 1) и другите обврски што 
произлегуваат од прописите на односната земја, да 
ја !употреби: 

1) за зголемување на основачкиот влог во прет-
пријатието во странство во кое е остварена до-
бивката; 

,2) за давање кредит (за обртни средства и др.) 
на претпријатието во странство во кое е остварена 
добивката или на друго свое претпријатие во стран-
ство, во согласност со прописите за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство; 

3) за основање на нови претпријатија или за 
откупување на основачкиот влог на претпријатието 
во земјата во која е остварена добивката или во не-
која друга земја; 

4) за враќање на девизни кредити користени за 
основање на претпријатие во странство; 

5) за други намени согласно со прописите за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство. 

Добивката од став 1 на овој член, до нејзината 
употреба, организацијата на здружен труд ја става 
на девизна сметка во Југославија или на сметка ка ј 
странска .банка по одобрение од народната банка 
на републиката односно од народната банка на ав-
тономна покраина на чија територија е нејзиното 
седиште, според општите услови што ќе ти опреде-
ли Народната банка на Југославија. 

Определениот процент на добивката за кој пре-
зела обврска дека ќе го трансферира во Југосла-
вија (член 15 став 2 точка 1) организацијата на 
здружен труд го става на девизна сметка во Југо-
славија и го користи за целите од став 1 на овој 
член. 

Ако добивката од став 1 на овој член се кори-
сти за основање на ново претпријатиево странство 
или за Откупуван^ на основачкиот влог на прет-
пријатието во странство, организацијата на здру-
жен труд е должна да постапи согласно со чл. 14 
до 17 и со член 22 од овој закон. 

Ако добивката од став 1 на овој член се кори-
сти за дополнително вложување (зголемување на 
основачкиот влог), организацијата на здружен труд 
е должна да постапи согласно со член 19 од овој 
закон. 

Член 25 
Определениот процент на добивката од член 15 

став 2 точка 1 на овој закон организацијата на 
здружен труд е должна да го трансферира во Југо-
славија во рок од 30 дена од денот кога надлеж-
ниот орган на односната земја ќе го прифати и за -
вери билансот на претпријатието основано во стр-
анство. 

Ако организацијата на здружен труд не добие, 
во смисла на член 14 и чл. 19 до 21 од овој закон 
и други прописи, одобрение за употреба на добив-
ката од член 24 став 1 е а овој закон, е должна таа 
добивка да ја трансферира во Југославија во рок 
од 30 дена од денот на приемот на решението со 
кое се одбива издавањето на одобрението. 

Член 26 
Одлука за престанување на работата на соп-

ственото претпријатие основано во странство однос-
но за престанок на учеството во мешовитото прет-
пријатие донесува i надлежниот орган на управу-
вање. 

Одлука за престанување на работата на соп-
ственото претпријатие основано во странство одно-
сно за престанок на учеството во мешовитог© прет-
пријатие што заеднички го основале повеќе орга-
низации на здружен труд, донесува надлежниот ор-
ган на управување, согласно со самоуправната 
спогодба склучена во шенел а на член 13 од овој 
закон. 

Организацијата на здружен труд е должна да 
достави до сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на надворешната трговија, преку над-
лежниот орган во републиката односно преку над-
лежниот орган во автономната покраина заверен 
препис на одлуката од сг. 1 и 2 на овој член, во рок 
од 30 дена од д^нот на- донесувањето на одлуката. 

Ако сопственото претпријатие основано во стр-
анство престане да работи, организацијата на здру-
жен труд е должна да поведе постапка за ликви-
дација на претпријатието основано во странство и 
сите средства што и припаднале по завршувањето 
на таа постапка да ги внесе во Југославија во па-
ричен или натурален облик, во рок од 90 дена од 
денот на завршувањето на таа постапка. 

Ако над сопствено претпријатие основано во 
странство е спроведена постапка за стечај, организа-
цијата на здружен труд е должна средствата што * 
припаднеше по завршување на стечајот да ги вне-
се во Југославија во паричен или натурален облик 
во рок од 90 дена од денот на завршувањето на 
таа постапка. 

Ако мешовито претпријатие основано во стран-
ство престане да работи или над него е спроведен 
стечај, о р г а н и з а м ата на здружен труд е должна 
сите средства што и припаднале по завршувањето 
на ликвидационата односно стечајната постапка да 
ги внесе во Југославија во паричен или натурален 
облик, во рок од 90 дена од денот к а завршувањето 
на таа постапка. 

Член 27 
Одлука за намалување на вложените средства, 

за повлекување на вложените средства или за дру-
гих статусни промени во сопствено или мешовито 
претпријатие основано во странство донесува над-
лежниот орган на управување. 

Ако организацијата на здружен, труд ги нама-
ли средствата вложени во претпријатието основано 
во странство, е должна во тоа претпријатие да го 
пресмета финансиско-материјалното работење и 
сите средства што и припаднале врз основа на пре-
сметката да ги внесе во Југославија во паричен 
или натурален облик, во рок од 90 дена од денот 
на извршувањето на пресметувањето. 

Ако организацијата на здружен труд ги повле-
че средствата вложени во претпријатието основано 
во странство должна е конечно да го пресмета фи-
нансиско-матери јадното работење со тоа претприја-
тие и сите средства што и припаднале по основ на 
конечното пресметување да ги внесе во Југосла-
вија во паричен или натурален облик, во рок од 90 
дена од денот на извршувањето на конечното пре-
сметување. 
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Член 28 
Организацијата на здружен труд е должна во 

рок од 60 дена од денот на прифаќањето на ликви-
дациониот, односно стечајниот биланс од надлеж-
ниот орган на управуваше да го достави тој биланс 
до надлежната народна банка на републиката од-
носно народната банка на автономната покраина на 
чија територија се наоѓа седиштето на организација-
та на здружен труд и до службата на општественото 
книговодство и за тоа да го извести сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на надво-
решната трговија, кој ќе донесе решение за прес-
танување на важењето на одобрението за основање 
на претпријатие во странство и ќе го брише тоа 
претпријатие од регистарот на претпријатија во 
странство. 

Организацијата л а здружен труд е должна пре-
сметката на финансиоко-материјалногго работење во 
случај на намалување на средствата вложени во 
претпријатието основано во странство по прифаќа-
њето на таа пресметка од надлежниот орган на уп-
равување, во рок од 60 дена од денот на прифаќа-
њето', да ја достави до народната банка на репуб-
ликата односно до народната банка на автономната 
покраина на чија територија се наоѓа седиштето на 
организацијата на здружен труд и до службата на 
општественото книговодство, и за тоа да го извести 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на надворешната трговија заради внесување на из-
мените во регистарот на претпријатија во странство. 

Организацијата на здружен труд е должна ко-
нечната пресметка на финансикжо-материјалното 
работење во случај на повлекување на вложените 
средства од претпријатието основано во странство, 
по прифаќањето на таа пресметка од надлежниот 
орган на управување во рок од 60 дена од денот на 
прифаќањето,, да ја достави ^о народната банка на 
републиката односно до народната банка на авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа се-
диштето на организацијата на здружен труд и до 
службата на општественото книговодство, и за тоа 
да го извести сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на надворешната трговија, кој ќе 
донесе решение за бришење на нејзиното учество 
во претпријатието во странство. 

Член 29 
Со средствата од чл. 26 и 27 на Овој закон ор-

ганизацијата на здружен труд постапува на след-
ниот начин: 

1) девизните средства до височината на вложе-
ните средства {основачкиот влог) — им ги враќа на 
изворите на средствата од кои потекнале; 

2) девизните средства над височината на вло-
жените средства (основачкиот влог) — може да ги 
користи за целите од член 24 ста® 1 точ. 3, 4 и 5 
на овој закон; 

3) девизните средства што се остварени во стран-
ство со продажба на основачкиот влог во нату-
рален облик од домашно потекло — може да ги ко-
ристи како девизни средства остварени со редовен 
извоз на стоки. 

Член 30 
Врз опремата и другите предмети од домашно 

потекло, што биле вложени како основачки влог 
или користени како средства во натурален облик во 
претпријатието основано во странство, при нивно-
то враќање во Југославија не се применуваат про-
писите што важат за увоз. 

Под опрема и други предмети од домашно по-
текло вложени во претпријатие основано во стран-
ство се подразбираат опрема и други предмети про-
изведени во Југославија, како и опрема и други 
предмети увезени од странство, на кои се платени 
редовни увозни давачки. 

Средствата во натурален облик од странско по-
текло, што се вложени како основачки влог или се 
користени како основни односно .обртни средства 
во претпријатието основано во странство, можат да 
се внесат во Југославија само врз основа на одо-
брение што го издава сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на надворешната трговија, во 
согласност со сојузниот орган на управата надлеж-
ен за соодветна област на стопанството и со плаќа-
ње на редовните увозни давачки. 

Правото на патент, лиценца, техничко унапре-
дување и другите права што се вложени во соглас-
ност со дејноста на претпријатието основано во 
странство, се враќаат во Југославија во смисла на 
став 1 од овој член. 

Член 31 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на надворешната трговија, по претходно 
прибавено мислење од сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на финансиите и од коорди-
национо^ одбор при надлежниот орган во републи-
ката односно надлежниот орган во автономната по-
краина на чија територија се наоѓа седиштето на 
организација на здружен труд, донесува решение за 
престанување на важењето на одобрението за ос-
новање на претпријатието во странство и го брише 
тоа претпријатие од регистарот на претпријатија 
во странство, ако Координациониот одбор при Со-
јузниот извршен совет дал мислење за престанува-
њето на работата на тоа претпријатие* 

1) ако повеќе не постојат можности за трансфер 
на добивката и за поврат на вложените средства 
(член 15 став 2 точка 3); 

2) ако повеќе не е обезбедена стручна контрола 
на материјално-финансиското работење на прет-
пријатието во странство (член 15 став 2 точка 5); 

3) ако настапат негативни промени во боните-
тот на странскиот партнер (член 15 став 3); 

4) 'ако претпријатието во странство што се зани-
мава со. трговска дејност од вкупно остварениот 
промет со Југославија не оствари поголем обем на 
тој промет со извоз на стоки и услуги од Југосла-
вија (член 16 став 1); 

5) ако работењето на претпријатието во стран-
ство повеќе не е во согласност со утврдената поли-
тика за развој на економски односи со странство, 
со насоките и прописите донесени за нејзиното 
спроведување и со интересите на безбеднста на 
СФРЈ (член 17 став 1). 

Член 32 
Ако народната банка на републиката односно 

народната банка на автономната покраина на чија 
територија е седиштето на организацијата на здру-
жен труд утврди од годишниот извештај (член 105) 
дека претпријатието во странство остварената до-
бивка не ја трансферира или ја трнасферира во 
процент помал од преземената обврска (член 15 став 
2 точка 1). или не ја трансферира во пропиша-
ниот рок (член 25), ќе поднесе пријава до надлеж-
ниот орган за поведување на постапка за стопански 
престап. 

Член 33 
. Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на надворешната трговија, по претходно при-
бавено мислење од сојузниот орган на у б а в а т а 
надлежен за работите на финансиите, од други со-
јузни органи на управата од член 14 на овој закон 
и од координациоииот одбор при надлежниот орган 
во републиката, односно надлежниот орган во ав-
тономната покраина може, по исклучок, организа-
цијата на здружен труд чие претпријатие е основа-
но на определено подрачје или се занимава со извоз 
на стоки и услуги од Југославија, на нејзино бара-
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н»е, да ја ослободи од преземената обврска за го-
дишниот трансфер на определен процент на 
добивката (член 15 став 2 точка 1). 

Член 34 
Ако при поднесувањето на барањето за основа-

ње на претпријатие во странство или во текот на 
работата на тоа претпријатие, организацијата на 
здружен труд во програмата на работењето со фи-
нансиските показатели и во елаборатот за економ-
ската оправданост за основање на претпријатието во 
странство предвиди загуба во работењето на 
претпријатието основано во странство, сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на надво-
решната трговија, по претходно прибавено мислење 
од координациониот одбор при надлежниот орган 
во републиката односно надлежниот орган во авто-
номната покраина и од Координационо^ одбор при 
Сојузниот извршен совет, може да и одобри на ор-
ганизацијата на здружен труд претпријатието во 
странство да работи со загуба до три години едно-
подруго. 

Ако службата на општественото книговодство 
од завршната сметка утврди дека претпријатието 
основано во странство работело со загуба во година-
та за која се поднесува завршната сметка, а загуба-
та не е предвидена и одобрена во смисла на став 1 
од овој член, за тоа ќе го извести сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на надворешната 
трговија кој, по претходно прибавено мислење од 
коор динациониот одбор при надлежниот орган во 
републиката односно надлежниот орган во автоном-
ната покраина и од Координаа^иониот одбор при 
Сојузниот извршен совет, може да донесе решение 
за престанување на важењето на одобрението за 
основање на претпријатие во странство и да го бри-
ше тоа претпријатие од регистарот на претпријатија 
во странство. 

2. Основање на банки и други финансиски органи-
зации во странство 

Член 35 
Основање на банки и други финансиски орга-

низации во странство се врши заради поттикнување 
и кредитирање на извозот на стоки и услуги од 
Југославија, долгорочна производствена коопераци-
ја и деловно-техничка соработка со странство, за 
вршење на платен промет во странство за претпри-
јатија во странство што ги основале организации на 
здружен труд, за собирање на штедни влогови и 
вршење на други банкарски работи. 

Член ЗС 
Основната банка овластена за вршење на рабо-

тите со странство може сама или со други основни 
банки овластени за вршење на работите со стран-
ство или со странски правни или физички лица , да 
основе банка и друга финансиска организација во 
странство. 

Одлука за основање на банка или друга финан-
сиска организација во странство донесуваат над-
лежните органи на управување на заинтересирани-
те организации на здружен труд, на самоуправните 
интересни заедници и на други општествени правни 
лица — членови на основната банка. 

Членовите на основната банка склучуваат са-
моуправна спогодба за основање на банка или 
друга финансиска организација во странство, со 
која се регулираат нивните меѓусебни односи, права 
и обврски спрема банката или друга финансиска 
организација во странство, целта на основањето, 
предметот на дејноста, уделите во основачкиот влог. 
начинот на распределба на добивката, трансферот 
на добивката во Југославија, условите за намалу-

вање и повлекување ва вложените средства, зголе-
мување на основачкиот влог, престанување на 
работата и други услови во врска со работењето на 
банката или друга финансиска организација во 
странство. 

Член 37 
Здружената банка може сама иди со други 

здружени банки или со странски правни или фи-
зички лица да основе банка или друга финансиска 
организација во странство. 

Одлука за основање на банка или друга фи-
нансиска организација во странство донесуваат 
надлежните органи на управување на заинтереси-
раните организации на здружен труд, на самоуп-
равните интересни заедници, на интерните банки и 
на други општествени правни лица — членови на 
основните банки што се здружени во здружената 
банка. 

Членовите на основните банки што се здружени 
во здружена банка склучуваат самоуправна спогод-
ба за основање на банката или друга финансиска 
организација во странство, со која се регулираат 
нивните меѓусебни односи, права и обврски спрема 
банката или друга финансиска организација то 
странство, целта на основањето, предметот на деј-
носта, уделите во основачкиот влог, начинот на 
распределба на добивката, трансферот на добивката 
во Југославија, условите за намалување и повлеку-
вање »а средствата, зголемувањето на основачкиот 
влог, престанувањето на работата и други услови 
во врска со работењето кпа банката или друга фи-
нансиска организација во странство. 

Член Зв 
Спрема средствата што се вложуваат, банките 

или други финансиски организации што се основаат 
во странство, можат да бедат: 

1) банки односно финансиски организации што 
се основаат исклучиво со средства со кои распола-
гаат членовите на домашна банка (во натамошниот 
текст: сопствени банки односно сопствени финан-
сиски организации); 

2) банки односно финансиски ррганизации што 
се основат со средства со кои располагаат членовите 
на домашна банка и со средства на странски банки 
односно други финансиски организации и ма други 
странски правни или физички лица (во натамош-
ниот текст: мешовити банки односно мешовити 
финансиски организации). 

Домашните банки од чл. 36 и 37 на овој закон 
можат да беговат банка или друга финансијска ор-
ганизација во странство која за своите обврски 
одговара само со средствата вложени во таа банка 
или друга финансиска организација или во висо-
чината на ограничената гаранција. 

Член 39 
Врз основањето, работењето, престанувањето и 

другите статусни промени на банката и друга фи-
нансиска ^организација во странство согласно се 
применуваат одредбите на чл. 12, 14 и 15, чл. 17 до 
19 и на чл. 21 до 32 од овој закон. 

3. Основање на осигурителни и реоскгурлгпелни ор-
ганизации во странство 

Член 40 ' 
Основање на осигурителни и реосигурителли 

организации во странство се врши заради извршу-
вање на работи на осигурување и реосигурување на 
стоки и услуги во извозот и во увозот, како и за 
извршување на други работи во областа на осигу-
рувањето и на реосигурувањето на имоти, и лица во 
странство. 
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Член 41 
Заедница за осигурување на имоти и лица може 

сама или со други заедници за осигурување на имо-
ти и лица или со странски правни или физички 
лица да основе осигурителна организација во стран-
ство. 

Одлука за основање на осигурителна организа-
ција во странство донесуваат надлежните органи 
на управување на заинтересираните организации на 
здружен труд, на самоуправните интересни заедни-
ци и на други општествени правни лица — осигу-
реници на заедницата за осигурување на имоти и 
лица. 

Осигурениците од став 2 о а овој член склучу-
ваат самоуправна спогодба за основање на осигу-
рителна организација во странство, со која се 
регулираат нивните меѓусебни односи, права и об-
врски кон осигурителната организација во стран-
ство, целта на основањето, предметот на дејноста, 
уделите во основачкиот влог, начинот на распре-
делба на добивката, трансферот на добивката во 
Југославија, условите за намалување и повлекува-
ње на вложените средства, зголемување на осно-
вачкиот влог, престанување на работата и други 
услови во врска со работењето на осигурителна ор-
ганизација во странство. 

Член 42 
Заедницата за реосигурување" може- сама или со 

други заедници за реосигурување или со странски 
правни или физички лица да основе реосгаурителна 
организација во странство. 

Одлука за основање на реосигуритеотиа органи-
зација во странство донесуваат надлежните органи 
на управување на заинтересираните организации на 
здружен труд, на самоуправните интересни заедни-
ци и на други општествени правни лица — осигуре-
ници на заедниците за осигурување на имоти и 
лица, што се здружени во заедница за реосигуру-
вање. 

Осигурениците на заедницата за осигурување 
на имоти и лица што се здружени- во заедницата за 
реосигурување склучуваат самоуправна спогодба за 
основање на реосшурителна организација во стран-
ство, со која се регулираат нивните меѓусебни 
односи, права и обврски кон реосигурителната ор-
ганизација во странство, целта на основањето, 
предметот на дејноста, уделите во основачкиот влог, 
начинот на распределба на добивката, трансферот 
на добивката во Југославија, условите за намалу-
вање и повлекување на вложените средства, зголе-
мување на основачкиот влог, престанување на ра-
ботата и други услови во врска со работењето на 
реосигурителната организација во странство. 

"Член 43 
Според средствата што се вложуваат, осигури-

телните и реосигурителните организации што се 
основаат во странство, можат да бидат: 

1) осигурителни односно реосигурителни орга-
низации што се основаат исклучиво со средства со 
кои располагаат осигурениците на домашната заед-
ница за осигурување на имоти и лица односно на 
заедницата за реосигурување (во натамошниот 
текст: сопствени осигурителни односно реоситури-
те лни организации); 

2) осигурителни односно реосигурителни орга-
низации што се основаат со средства со кои распо-
лагаат осигурениците на домашна заедница за 
осигурување на имоти и лица односно на заедница 
за реосигурување и со средства на странски осигу-
рителни односно реосигурителни организации и 
други странски правни или физички лица (во на-
тамошниот текст: мешовити осигурителни односно 
реосигурителни организации). 

Заедницата за осигурување на имоти и лица и 
заедницата за реосигурување од чл. 41 и 42 од овој 
закон можат да основат осигурителна, односно рео-
сигурителна организација во странство што за сво-
ите обврски одговара само со средствата вложени 
во таа осигурителна односно реосигурителна орга-
низација или во височината на ограничената 
гаранција. 

Член 44 
Врз основањето, работењето, престанувањето и 

врз други статусни промени на осигурителна и рео-
сигурителна организација во странство сообразно 
се применуваат одредбите на чл. 12, 14 и 15, чл. 17 
до 19 и на чл. 21 до 32 од овој закон. 

4. Вложување средства во странски претпријатија 

Член 45 
Организациите на здружен труд можат да вло-

жуваат средства во странски претпријатија. 
Под вложување на средства во странски прет-

пријатија се подразбира вложување на средства 
заради остварување на заеднички деловни цели со 
заеднички ризик во заедничко производство, како и 
заради долгорочна производствена кооперација, 
долгорочна деловно-техничка соработка, размена 
на научно-технички-технолошки знаења, иску-
ства и остварување на други економски интереси 
(заедничко работење). 

Член 46 
Организацијата на здружен труд може да вло-

жува средства во странски претпријатија сама или 
со даути организации на здружен труд или со 
странски правни или физички лица. 

Ако повеќе организации на здружен труд заед-
нички вложуваат средства, тие организации на 
здружен труд склучуваат самоуправна спогодба со 
која се регулираат нивните меѓусебни односи, права 
и обврски, целта и предметот на заедничкото вло-
жување, овластувањата за претставување, височи-
ната на учеството во врска со вложување средства 
во странско претпријатие, начинот и условите за 
вложување и повлекување на средства, начинот и 
ловите за распределба на добивката и други услови 
во врска со заедничкото вложување во странско 
претприј атие. 

Член 47 
Организациите на здружен труд можат да вло-

жуваат средства: 
1) во странски претпријатија основани ед стран-

ски правни или физички лица; 
2) во мешовити претпријатија основани од ор-

ганизации на здружен труд и од странски правни 
или физички лица. 

Член 48 
Организацијата на здружен труд за своите об-

врски од заедничкото работење одговара само до 
височината на вложените средства. 

Член 49 
За вложување на средства во странски претприја-

тија организациите на здружен труд можат да ко-
ристат: 

1) девизни и динарски средства ©огласио со 
Законот за девизното работеше и кредитните односи 
со странство; 

2) добивка остварена од заедничкото работења 
по основа на тоа вложување; 
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3) опрема, право на патент, лиценца и техничко 
унапредување и други права што претставуваат 
основно средство, изразено во парична вредност; 

4) вредност на инвестициони работи во стран-
ство и други права, изразени во парична вредност. 

Член 50 
Вложувањето на средствата во странско прет-

пријатие се врши врз основа на договор со странско 
претпријатие, склучен во писмена форма. 

Со договорот од став 1 на овој член се уреду-
ваат особено: меѓусебните односи, целта на вложу-
вање на средствата, предметот на заедничко рабо-
тење, начинот на формирање на заеднички орган 
н"1 управување, начинот на вршење контрола на 
заедничкото работење, вредноста на вкупните сред-
ства и височината на уделот што се вложува во 
заедничко работење, начинот на распределба на 
добивката, трансферот на добивката во Југославија, 
повратот на вложените средства, начинот и услови-
те за престанување на заедничкото работење и дру-
ги услови во врска са заедничкото работење. 

Член 51 
За вложување средства во стопанско претпри-

јатие организацијата на здружен труд е должна 
да прибави одобрение што го издава сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на надвореш-
ната трговија, по претходно прибавено мислење 
од сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите и од други сојузни органи на уп-
равата надлежни за соодветната област на стопан-
ството. 

Ако во странско претпријатие се вложуваат 
средства заради развивање на производството, ре-
монтот или прометот на предмети на вооружување 
и воена опремо, одобрение издава Сојузниот сек-
ретеријат за народна одбрана. 

Барањето за издавање одобрение за вложува-
ње на средства во странско претпријатие се подне-
сува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Договорот за вложување на средства (член 50) 
во странско претпријатие, склучен согласно со став 
2 на овој член се запишува во посебен регистар што 
го води Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Поблиски прописи за применување на одредби-
те од ст. 2 до 4 на овој член донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 52 
Барањето за издавање одобрение за вложување 

средства во странско претпријатие, организацијата 
на здружен труд го поднесува до сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на надворешна-
та трговија преку надлежниот орган во република-
та односно надлежниот орган во автономната пок-
раина. 

Кон барањето, организацијата на здружен труд 
е должна да приложи: 

1) одлука од надлежниот орган на управување 
за вложување на средства заради заедничко рабо-
тење, со елаборат за економската оправданост на 
вложувањето, со нацрт- договорот што ќе се склу-
чи со странскиот партнер и со информација за бо-
нитетот на странскиот партнер прибавена од Сто-
панската комора на Југославија или од дипломат-
ското односно од конзуларното претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во односната земја, или од заедничкото стопан-
ско претставништво во односната земја; 

2) потврда издадена од дипломатското односно 
конзуларното претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за односната 

земја, со мислење за правните можности за вложу-
вање средства во странско претпријатие, за можнос-
тите за трансфер на добивката и за поврат на 
вложените средства; 

3) изјава дека се обезбедени средства за вложу-
вање, односно потврда од надлежната служба на 
општественото книговодство за книговодствената 
вредност на средствата од член 49 точка 3 на овој 
закон; 

4) мислење од координациониот одбор при над-
лежниот орган во републиката односно надлежниот 
орган во автономната покраина за целесообразнос-
та на вложувањето на средствата; 

5) согласност од координационо^1 одбор при 
надлежниот орган во републиката односно надлеж-
ниот орган во автономната покраина дека работни-
ците што имаат посебни овластувања и одговор-
ности и другите стручни работници кои се распоре-
дуваат на работа во странско претпријатие ги ис-
полнуваат условите за работа врз тие работи од-
носно работни задачи. 

Ако вложуваат средства во странско претпри-
јатие заеднички повеќе организации на здружен 
труд, организациите на здружен труд се должни, 
покрај барањето и исправите од ст. 1 и 2 на овој 
член, да ја приложат и самоуправната спогодба 
(член 46 став 2). 

Исправите од овој член претставуваат службе-
на тајна. 

Члев 53 
По приемот на барањето и на исправте од член 

52 од овој закон, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија, по 
претходно прибавено мислење на органот од член 
51 од овој закон ќе издаде одобрение за вложува-
ње средства ако Координациониот одбор при Сојуз-
ниот извршен совет дал мислење дека, во соглас-
ност со утврдената политика за развој на економ-
ските односи со странство, со насоките и прописите 
донесени за нејзиното спроведување и со интере-
сите на безбедноста на СФРЈ, е целесобразно вло-
жувањето на средства во странско претпријатие. 

Ако организацијата на здружен труд не го 
склучи договорот од член 50 на овој закон во рок 
од шест месеци од денот на издавањето на одобре-
нието од став 1 на овој член, одобрението преста-
нува да важи. 

Чаов 94 
Одобрението од член 53 на овој заков организа-

цијата на здружен труд е должна да го прибави и 
кога врши дополнителни вложувања на средства 
по странско претпријатие заради заедничко ра-
ботење. 

Кон барањето за издавање ва одобрението од 
став 1 на овој член организацијата (на здружен труд 
е должна да ги приложи исправите од член 52 став 
2 точ. 1, 3 и 4 на овој за(кон. 

Член 55 
Организацијата на здружен труд е должна во 

рок од 30 дена од денот на склучувањето на дого-
ворот од член 50 на овој закон да го поднесе до 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на надворешната трговија договорот на одобрување 
и запишување во регистарот на договорите за вло-
жување средства во странски претпријатија. 

За одобрението и запишувањето на случениот 
договор во регистарот од став 1 на овој член сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија донесува решение во рок од 
30 дада од денот на поднесувањето на барањето. 
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Во регистарот од став 1 на овој член се запишу-
ваат: фирмата, називот и седиштето на организа-
цијата на здружен труд која вложува средства во 
странско' претпријатие, фирмата и седиштето на 
странското претпријатие со кое е склучен догово-
рот, предметот на заедничкото работење, височи-
ната на вложените средства, денот на склучување-
то на договорот и денот на поднесувањето на дого-
ворот на одобрение, бројот и датумот на решението 
за одобрение и за запишување ла склучениот дот 
говор во регистарот. 

Со денот на запишувањето во регистарот од 
став 1 на овој член договорот станува полноважен. 

Член 56 
Ако некои исправи или факти од член 52 на 

овој закон или некој податок внесен -во регистарот 
од член 55 на овој закон бидат (изменети, организа-
цијата на здружен труд е должна, во рок од 60 дена 
од денот на настанатите измени, преку надлежниот 
орган во републиката односно надлежнибт орган во 
автономната покраина за тоа да го извести коорди-
национо^ одбор при надлежниот орган во репуб-
ликата односно при надлежниот орган во автономна-
та покраина на чија територија с ^ н а о ѓ а седиштето 
на организацијата на здружен' труд и сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на надвореш-
ната трговија, заради евидентирање на измените во 
регистарот на договорите за вложување средства во 
странски претпријатија. 

Член 57 
Добивката што организацијата на здружен труд 

ја остварила од заедничкото работење со странско 
претпријатие, по намирувањето на обврските од до-
говорот за заедничкото работење и на други обврс-
ки што произлегуваат од прописите на односната 
земја, организацијата на здружен труд може да ја 
употреби: 

1) за зголемување на уделот во средствата на 
заедничкото вложување во Странско претпријатие 
(дополнително вложување); 

2) за вложување во други странски претприја-
тија, согласно со овој закон; 

3) за враќање на девизните кредити користени 
за вложување на средства во странско претприја-
тие; 

4) за други намени, сообразно со прописите за 
девизното работење и за кредитните односи со 
странство. 

Добивката од став 1 на овој член, до нејзината 
употреба, организацијата на здружен труд ја става 
на девизна сметка во Југославија или на сметка 
ка ј странска банка, по одобрение од народната бан-
ка на републиката односно од народната банка на 
автономната покраина на чија територија е нејзи-
ното седиште, според општите услови што ќе ги 
определи Народната банка на Југославија. 

Ако добивката од став 1 на овој член се корис-
ти за дополнително вложување, организацијата на 
здружен труд е должна да постапи согласно со 
член 54 од овој закон. 

Член 58 
Организацијата на здружен труд е должна да 

ги врати вложените средства односно остатокот од 
вложените средства ако договорот за вложување 
средства во странско претпријатие престанал да 
важи поради остварувањето на деловните цели од-
носно со истекот на договореното време, ако дого-
ворот за вложување средства во странско претпри-

јатие е раскинат од причините предвидени со овој 
закон (член 59), или ако со договорот за вложува-
ње средства во странско претпријатие е предвиде-
но домашниот содоговарач да може вложените 
средства делумно да ги повлекува и за време на ва-
жењето на тој договор. 

Член 59 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на надворешната трговија, по претходно 
прибавено мислење од, сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на финансиите и од коорди-
национиот одбор при надлежниот орган во репуб-
ликата, односно надлежниот орган во автономната 
покраина на чија територија се наоѓа седиштето на 
организацијата на здружен труд, донесува решение 
за престанување на важењето на одобрението за 
вложување средства во странско претпријатие и 
го брише договорот од регистарот на договори за 
вложување средства во странски претпријатија, ако 
Ко ординациониот одбор при Сојузниот извршен 
совет дал мислење за престанување на заедничкото 
работење во странското претпријатие-

1) ако вложувањето на средствата односно за-
едничкото работење се врши спротивно на склуче-
ниот и одобрениот договор (чл. 50 и 55); 

2) ако вложувањето средства односно заеднич-
кото работена повеќе не е во согласност со утвр-
дената политика за развој на економските односи 
со странство, со насоките и прописите донесени за 
нејзино спроведување (член 53); 

3) ако вложувањето на средства односно заед-
ничкото работење повеќе не е во согласност со ин-
тересите на безбедноста на СФРЈ (член 53). 

Член 60 
Во случајот од чл. 53 и 59 на овој закон органи-

зацијата fca здружен труд е должна да го пресмета 
заедничково финанеиско-материјално работење и 
сите средства што и припаднале ©рз основа на пре-
сметката да ги внесе во Југославија во паричен или 
во натурален облик, во рок од 90 дена од денот на 
извршеното пресметување. 

Организацијата на здружен труд е должна по 
прифаќањето на пресметката на заедничкото фи-
нансиско-материјално работење од надлежниот ор-
ган на управување, во рок од 60 дена од денот на 
извршувањето пресметување, да ја достави прес-
метката до народната банка на републиката однос-
но народната банка на автономната покраина на 
чија територија е седиштето на организацијата на 
здружен труд и до службата на општественото кни-
говодство. 

Член 61 
Ако договорот за вложување средства преста-

нал да важи поради остварување на деловните це- t 
ли односно поради истекот на договореното време 
или престанал да важи од други причини, органи-
зацијата на здружен труд е должна во рок од 60 
дена од денот на престанувањето на важењето на 
договорот за тоа да го извести координациониот 
одбор Ари надлежниот орган во републиката од-
носно надлежниот орган во автономната покраина, 
преку надлежниот орган во републиката односно 
надлежниот орган во автономната покраина и со-
јузниот орган на управата надлежен за работите 
на надворешната трговија, кој ќе донесе решение 
за бришење на тој договор од регистарот на дого-
вори за вложување средства во странски претпри-
јатија. 

А 
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& Вршење на стопански дејности во странство 
преку деловни единици 

Член 62 
Организациите на здружен труд можат во 

странство да основаат деловни единици. 
Деловните единици во странство се основаат 

заради истражуваше на пазарот, вршењето на прет-
ходни и подготвителни дејствија за склучување на 
договори за извоз и увоз на стоки и услуги, како 
и .на договори за повисоки форми на стопанска со-
работка помеѓу основачите на деловната единица 
и странските правни и физички лица, за вршење 
на работи што се однесуваат на извршување на 
склучените договори и за вршење на други рабо-
ти по налог на основачот на деловната единица. 

Деловните единици во странство можат да би-
дат: 

1) постојани деловни единици; 
2) привремени деловали единици. 
Под постојана деловна единица од став 3 на 

овој член се подразбира постојано претставништво, 
постојано делегатско место, склад, (консигнационен 
и сопствен), продавница, сервисна служба и слична 
деловна единица што организацијата на здружен 
труд ги основа во странство заради потрајно вр-
шење на стопанска дејност во странство. 

Под привремена деловна единица од став 3 на 
овој член се подразбира привремено претставниш-
тво и4 привремено делегатско место што организа-
цијата на здружен труд ги основа во странство за -
ради вршење на определена работа или заради 
вршење на работите од став 2 на овој член што 
можат да траат најдолго една година, а само ис-
клучително до две години, ако се во прашање ра-
боти што не можат да се завршат во рок од една 
година. 

Заради заедничкото и единственото настапува-
ње во странство, деловна единица во странство мо-
ж е да основа и деловната заедница на организа-
циите на здружен труд регистрирана за вршење на 
работи на иа дв орешнотр гов скиот промет, ако со 
самоуправната спогодба за здружување "во деловна 
заедница е предвидено дека деловната заедница 
основа деловни единици во странство. 

Деловна единица во странство можат заеднич-
ки да основаат повеќе организации на здружен 
труд или повеќе деловни заедници на организации-
те на здружен труд, а можат заеднички да основаат 
и организации на здружен труд, деловни заедници 
на организациите на здружен труд и основните и 
здружените банки овластени за вршење на работи 
со странство. 

Член 63 
Организацијата на здружен труд може да ос-

нове постојана или привремена деловна единица 
сама или со други организации на здружен труд. 

Член 64 
Ако постојана или привремена деловна едини-

ца заеднички основаат повеќе организации на здру-
жен труд, односно повеќе деловни' заедници на 
организации на здружен труд, или ако постојана 
или привремена деловна единица заеднички осно-
ваат организации на здружев труд, деловни заедни-
ци на организациите на здружен труд и основни и 
здружени банки овластени за вршење на работи 
состранство, основачите на деловната'единица склу-
чуваат самоуправна спогодба со која се уредуваат 
нивните меѓусебни односи, овластувањата за прет-
ставување и застапување, правата и .обврските 

спрема деловната единица, предметот и програмата 
за работењето, начинот на плаќањето на трошоци-
те, престанокот на работата на деловната единица, 
престанокот на учеството во деловната единица 
и д р . 

Член 65 
Основањето на постојана деловна единица "се 

запишува во регистарот на постој аните деловни 
единици во странство, што се води во сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на надво-
решната трговија. 

Барањето за запишување во регистарот на по-
стојаните деловни единици во странство организа-
цијата на здружен труд го поднесува до сојузниот 
орган на -управата надлежен за работете на над-
ворешната трговија преку надлежниот орган во 
републиката односно надлежниот орган во авто-
номната покраина. 

Кон барањето организацијата на здружен труд 
е должна да приложи: 

1) одлука на надлежниот орган на управува-
ње за основање на постојана деловна единица 
во односната земја, за предметот на дејноста, за 
програмата на работењето и за границите на овла-
стувањата на работниците што имаат посебни 
овластувања и Јрговорности во постојаната делов-
на единица; 

2) мислење на координациониот одбор при над-
лежниот орган во републиката односно надлежниот 
орган во автономната покраина за целесообразнос-
та на основањето на постојаната деловна единица; 

3) согласност на координациониот одбор при 
надлежниот орган во републиката односно надлеж-
ниот орган во автономната покраина дека работни-
ците што имаат посебни овластувања и одговор-
ности и други стручни работници што се распоре-
дуваат на работа во постојаната деловна единица 
ги исполнуваат условите за работа врз тие работи 
односно работни задачи. 

Ако деловна единица од член 62 на овој закон 
заеднички основаат повеќе основачи и со самоуп-
равната спогодба од член 64 на овој закон ги ре-
гулираат обврските од став 3 точка 1 на овој член 
можат наместо исправата од точка 1 став 3 на овој 
член да ја приложат склучената самоуправна спо-
годба. 

Исправите од овој .член претставуваат службе-
на тајна. 

Член бб 
Организацијата на здружен труд која основа 

постојана деловна единица во странство преку која 
ќе ги врши работите на извоз и увоз на стоки и 
услуги е должна кон барањето за запишување во ре-
гистарот на постојани деловни единици во странство, 
покрај исправите од член 65 на овој закон, да при-
ложи и писмена обврска дека секоја година од 
вкупно остварениот промет со фирмите од земјата 
во која основа^ деловна единица, поголемиот обем 
од тој промет ќе го остварува со извоз на стоки и 
услуги од Југославија. 

Поблиски прописи за спроведување на одредби-
те на став 1 од овој член донесува Сојузниот из-
вршен совет, врз основа на согласност од надлеж-
ните републички и покраински органи. Со тој про-
пис може да се предвиди во кои случаи организа-
цијата на здружен труд — основач на постојаната 
деловна единица во странство може да се ослободи 
од обврската, односно во кои случаи на организам 
ци јата на здружен труд може да ft се намали об-
врската од став 1 на овој член. 

i 



I 

Петок, 3 септември 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Член 67 
По приемот на барањето и на исправите од член 

65 на овој закон, сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на надворешната трговија ќе 
донесе решение за запишување на постојаната де-
ловна единица во регистарот на постојани де-
ловни единици во странство, ако Координациониот 
одбор при Сојузниот извршен совет дал мислење 
дека, во согласност со утврдената политика за 
развој на економските односи со странтво, со на-
соките и прописите донесени за нејзиното спрове-
дување и со интересите на безбедноста на СФРЈ, 
е цел безобразно основањето на постојана деловна 
единица. 

Во регистарот на постојаните деловни единици 
во странство се запишуваат: фирмата, називот и 
седиштето на основачот на постојаната деловна 
единица, обликот на постојаната деловна единица 
и местото и земјата во која е основана постојаната 
деловна единица. 

Постојаната деловна единица може да почне со 
работа во странство по извршеното запишување во 
регистарот на постојани деловни единици во стран-
ство. 

Член 68 
Постојаната деловна единица е должна реше-

нието за запишување во регистарот на постојани 
деловни единици во странство да го поднесе до 
заедничкото стопанско претставништво или до ди-
пломатското односно конзуларното претставниш-
тво на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, ако во односната земја не е основано за-
едничко стопанско претставништво, во рок од 30 
дена од денот на почетокот на работата. 

Постојаната деловна единица со денот на под-
несувањето на решението од став 1 на овој член 
се зачленува во заедничкото стопанско претстав-
ништво, со правата и должностите утврдени со 
овој закон и со единствениот статут на заеднички-
те стопански претставништва. ' 

Член 69 
Ако некои исправи или факти од член 65 на 

овој закон или некој податок внесен во регистарот 
од член 67 на овој закон бидат измената, органи-
зацијата на здружен труд е должна, во рок од 30 
дена од денот на настанатите измени, да го извести 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на надворешната трговија преку надлежниот орган 
во републиката односно преку надлежниот орган 
во автономната покраина заради евидентирање на 
измените во регистарот на постојани деловни еди-
ници во странство. 

Член 70 
Постојаната деловна единица е должна да дос-

тавува до надлежниот орган на управување на ос-
новачот годишен извештај за својата работа. 

Организацијата на здружен труд е должна го-
дишниот извештај за работата на постојаната де-
ловна единица да го доставува до заедничкото сто-
панско претставништво и до координациониот од-
бор при, надлежниот орган во републиката односно 
надлежниот орган во автономната покраина преку 
надлежниот орган во републиката односно над-
лежниот орган во автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на организацијата 
на здружен труд. 

Ако координациониот одбор при надлежниот 
орган во републиката односно надлежниот орган 
во автономната покраина од годишниот извештај 
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за работата на постојаната деловна единица утвр-
ди дека постојаната деловна единица повеќе не ги 
исполнува условите од член 65 став 2 точка 2 и од 
член 67 на овој закон, ќе поднесе до сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на надво-
решната трговија предлог таа постојана деловна 
единица да се брише од регистарот на постојани 
деловни единици во странство. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на надворешната трговија, врз основа на 
предлогот од став 3 на овој член, донесува решение 
за бришење на постојаната деловна единица од 
регистарот на постојани деловни единици во стран-
ство, ако Координационо^ одбор при Сојузниот 
извршен совет дал мислење за нејзиното бришење. 

Член 71 
Одлука за престанување на работата на посто-

јаната деловна единица донесува надлежниот ор-
ган на управување. 

Организацијата на здружен труд е должна во 
рок од 30 дена од денот на престанување на рабо-
тата на постојаната деловна единица за тоа да го 
извести сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на надворешната трговија преку надлеж-
ниот орган во републиката односно преку надлеж-
ниот орган во автономната покраина заради бри-
шење на таа деловна единица од регистарот на 
постојаните деловни единици во странство. 

За бришењето на постојана деловна единица од 
регистарот на постојани деловни единици во стран-
ство, сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на надворешната трговија донесува решение. 

Член 72 
Претпријатијата основани во странство можат 

да основаат постојани деловни единици. 
Ако постојаната деловна единица ја основа 

претпријатието основано вб странство, организаци-
јата на здружен труд — основач на претпријатието 
во странство е должна за тоа да го извести .сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
надворешната трговија преку надлежниот орган во 
I -публиката односно преку надлежниот орган во 
автономната покраина и кон известувањето да ја 
приложи одлуката од надлежниот орган на упра-
вувањето за основањето на постојана деловна едини-
ца, со предметот на дејноста, во рок од 30 дена од 
денот на донесувањето на одлуката за основање на 
постојана деловна единица, заради евидентирање. 

Член 73 
Ако организацијата на здружен труд основе при-

времена деловна единица, е должна во рок од 30 
дена од денот на основањето на таа единица, да го 
извести сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на надворешната трговија преку надлеж-
ниот орган во републиката односно преку надлеж-
ниот орган во автономната покраина заради еви-
дентирање. , ч 

Кон известувањето од став 1 на овој член, ор-
ганизацијата на здружен труд е должна -да приложи: 

1) одлука од надлежниот орган на управување 
за основањето на привремена деловна единица; 

2) согласност од координациониот одбор при 
надлежниот орган во републиката односно во ав-
тономната покраина дека работниците кои имаат 
посебни овластувања и одговорности што се рас-
поредуваат на работа во привремената деловна еди-
ница ги исполнуваат условите за работа на тие ра-
боти односно работни задачи. 
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Привремената деловна единица е должна вед-
наш по почетокот на работата да му се пријави на 
заедничкото стопанско претставништво' или на ди-
пломатското, односно на конзуларното претставниш-
тво на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, ако во односната земја не е основано за-
едничко стопанско претставништво. 

Привремената деловна единица, со денот на под-
несувањето на пријавата од став 2 на овој член, 
се зачленува во заедничкото стопанско претстав-
ништво, со права и должности утврдени со овој за-
кон и со единствениот статут ца заедничките сто-
пански претставништва. 

Организацијата на здружен труд е должна, во 
рок од 30 дена од денот на престанокот на работа-
та на привремената деловна единица, да го извести 
за тоа сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на надворешната трговија преку надлеж-
ниот орган во републиката односно преку надлеж-
ниот орган во автономната покраина, заради еви-
дентирање. 

За евидентирањето на основањето на привре-
мена деловна единица во регистарот на привремени 
деловни единици, што се води во сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на надворешната 
трговија и за престанокот на работата на привреме-
на деловна единица, сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на надворешната трговија 
донесува решение. 

Член 74 
Основните банки и здружените банки овлас-

тени за вршење на работи со странство можат во 
странство да основаат: 

1) постојни деловни единици; 
2) привремени деловни единици. 
Под постојана деловна единица од став 1 на овој 

член се подразбира постојано претставништво и 
постојано делегатско место што банките од став 1 
на овој член го основаат заради потрајно вршење 
на банкарски работи во странство, согласно со член 
35 од овој закон. 

Под привремена деловна единица од став 1 на 
овој член се подразбира привремено претставниш-
тво и привремено делегатско место, што банките од 

- став 1 на овој член го основаат заради вршење на 
банкарски работи што можат да траат најдолго ед-
на година. 

Заради вршење на банкарски работи во една 
земја, основните и здружените банки можат во таа 
земја да отвораат информативни единици (бироа) 
што работаат во составот на постојаната деловна 
единица. Информативниве единици што банките ги 
отвориле за вршење на банкарски работи во една 
земја можат работи да вршат и во соседната земја 
во која таква информативна единица не е отворена. 

Ако отворањето на информативна единица (би-
ро) се врши по основањето на постојана деловна 
единица, основните и здружените банки се должни 
да го известат сојузниот орган на управата надле-
жен за работи на надворешната трговија, преку 
надлежниот орган во републиката односно преку 
надлежниот орган во автономната покраина, зага-
ди евидентирање на информативната единица во 
регистарот на постојаните деловни единици. 

Кон известувањето од став 5 на овој член, ос-
новните и здружените банки се должни да прило-
жат: 

1) одлука на надлежниот орган на управува-
њето на основната односно на здружената банка за 
отворање на информативна единица; 

2) согласност од координациониот одбор, при 
надлежниот орган во републиката односно при над-
лежниот орган во автономната покраина дека стру-
чните работници што се распоредуваат во посто-
јаната деловна единица за работа во информатив-
ната единица ги исполнуваат условите за работа 
на тие работи односно работни задачи. 

Член 75 
Банките и други финансиски организации ос-

новани во странство можат да основаат деловни 
единици од член 74 став 1 точка, 1 на овој закон. 

Ако деловната единица од член 74 став 1 точка 
1 на овој закон ја основа сопствена банка или дру-
га финансиска организација основана во странство, 
домашните основачи се должни да постапат во смис-
ла на член 65, член 67 став 3 и чл. 68 до 71 на овој 
закон. 1 

Ако деловната единица од член 74 -став 1 точ-
ка 1 на овој закон ја оокова мешовита б^нка или 
друга финансиска организација основана во стран-
ство, домашните основачи се должни да го извес-
тат сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на надворешната трговија за основањето на 
деловната единица, заради евидентирање. 

Член 76 
Заедниците за осигурување на имоти и лица 

и заедниците за реосигурување можат во странство 
fta основаат: 

1) постојани деловни единици; 
2) привремени деловни единици. 
Под постојана деловна единица од став 1 на овој 

член се подразбира постојано претставништво и по-
стојано делегатско место што заедницата за оси-
гурување имоти и лица, односно заедницата за ' ре -
осигурување го основа заради потрајно вршење на 
работите на осигурување и реосигурување во стран-
ство од член 40 на овој закон. 

Под привремена деловна единица од став 1 на 
овој член се подразбира привремено претставниш-
тво и привремено делегатско место што заедница-
та за осигурување на имоти и лица односно заед-
ницата за реосигурување го основа заради вршење 
на работи на осигурување и реосигурување што мо-
жат да траат најдолго една година. , 

Член 77 
Осигурителните и реосигурителните организации 

основани во странство од заедниците за осигурува-
ње на имоти и лица, односно од заедниците за ре-
осигупгвзње можат да обноват деловни заедници од 
член 76 став 1 точка 1 на овој закон. 

Ако деловната единица од член 76 став 1 точ-
ка 1 на овој закон ја основа сопствена осигурител-
на односно реосигурителна организација основана 
во странство, заедницата за осигурување на имоти 
и лица односно заедницата за реосигурување — ос-
новач на сопствена осигурителна односно реосигу-
рителна организација во странство е должна да 
постапи во смисла на член 65, член 67 став 3 и чл. 
бб до 71 од овој закон. 

Ако деловната единица од член Тб став 1 точка 
1 на овој закон ја основа мешовита осигурителна 
односно реосигурителна организација основана во 
странство, заедницата за осигурување на имоти и 
лица, односно заедницата за реосигурување — осно-
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ван на мешовитата осигурителна односно реосигу-
рителка организација во странство ќе го извести 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на надворешната трговија за основањето на делов-
ната единица, заради евидентирање. 

Член 78 
Врз основањето, работењето, престанувањето на 

работата и други статусни промени на деловната 
единица од член 74 став 1 точка 1 и член 76 став 
1 точка 1 на овој закон сообразно се применуваат 
одредбите на чл. 63 до 71 од овој закон. 

Врз основањето, работењето, престанувањето на 
работата и други статусни промени на деловната 
единица од член 74 став 1 точка 2 и член 76 став 
1 точка 2 на овој закон сообразно се применуваат 
одредбите на член 73 од овој закон. 

6. Основање и работа на заедничките стопански 
претставништва во странство 

Член 79 
Заради соработка и усогласување на меѓусеб-

ните односи на организациите на здружен труд, на 
други самоуправни организации и заедници во вр-
шењето на стопански дејности во странство се ос-
новаат заеднички стопански претставништва во 
странство (ЕО натамошниот текст: заедничко стопан-
ско претставништво), во согласност со одредбите на 
овој закон и со прописите на земјата во која се ос-
новаат. 

Ако според прописите на земјата во која треба 
да се основа заедничко стопанско претставништво, 
такво претставништво не може да се основа, ќе се 
пристапи кон спогодбено решавање на тоа прашање 
со таа земја. Ако не се постигне спогодба за тоа, а 
прописите на земјата во која се основа заедничкото 
стопанско претставништво дозволуваат основање са-
мо на заедничко стопанско претставништво во рам-
ките на дипломатското односно на конзуларното 
претставништво, заедничко стопанско претстав-
ништво може да се основа при, односно во депло-
матското односно конзуларното претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во таа земја. 

Работите што ги врши заедничкото стопанско 
претставништво се од посебен општествен интерес. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-
ност од надлежните републички и покраински ор-
гани, на предлог од Стопанската комора на Југо-
славија, донесува прописи за начинот на вршењето 
на работите на заедничкото стопанско претставниш-
тво основано според одредбата на став 2 од овој 
член при, односно во дипломатското односно кон-
зуларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство. 

Член 80 
Заедничко стопанско претставништво се осно-

ва за една или за повеќе земји. 
Стопанската комора на Југославија, во соглас-

ност со Сојузниот извршен оовет, основа заедничко 
стопанско претставништво и му го определува нази-
вот и седиштето. 

Во согласност со утврдената политика за развој 
на економските односи со странство, Стопанската 
комора на Југославија, на барање од Сојузниот из-
вршен совет, ќе основе заедничко стопанско прет-
ставништво за определена земја или за пошироко 
подрачје, односно ќе изврши регионален распоред 
на заедничките стопански претставништва. 

Во земјите за кои не се основа заедничко сто-
панско претставништво, Стопанската комора на Ју -
гославија може да именува свој претставник. 

Врз работата на претставникот од став 4 на овој 
член согласно се применуваат одредбите на чл. 81 
де 85 и на чл. 91 до 97 на овој закон. 

Член 81 
Заедничкото стопанско претставништво врши 

определени работи во странство за организациите 
на здружен труд, за други самоуправни организа-
ции и заедници, на начин и под условите што се 
утврдени со единствениот статут на заедничките 
стопански претставништва. 

Статутот од став 1 на овој член го донесува 
Собранието на Стопанската комора на Југославија, 
во согласност со Собранието на СФРЈ. 

Член 82 
Во заедничкото стопанско претставништво, ор-

ганизациите на здружен труд и други самоуправни 
оргнаизации и заедници, што ги вршат стопанските 
дејности од член 1 на овој закон во земјата за која 
е основано заедничкото стопанско претставништво, 
меѓусебно ги усогласуваат своите интереси во меѓу-
народната економска соработка, како и со економ-
ската политика утврдена во општествениот план на 
Југославија. 

Организациите на здружен труд и други само-
управни организации и заедници можат вршењето 
на работите од нивно име и за нивна сметка да им 
ги доверат на облиците на вршење на стопанските 
дејности во странство од чл. 86 и 92 на овој закон. 

Работите од став 2 на овој член се доверуваат 
преку заедничкото стопанско претставништво и се 
вршат на начин и под условите утврдени со един-
ствениот статут на заедничките стопански прет-
ставништва. 

Член 83 
Заедничкото стопанско претставништво е дол-

жно во вршењето на своите задачи и работи да се 
придржува кон насоките што ги донесува Сојуз-
ниот извршен совет односно неговите органи во 
рамките на своите надлежности и Стопанската ко-
мора на Југославија, на начин и под условите што 
се утврдени со единствениот статут на заеднички-
те стопански претставништва. 

Член 84 
Начинот на покривање на трошоците за работа 

на заедничкото стопанско претставништво се уре-
дува со единствениот статут на заедничките сто-
пански претставништва и со самоуправните спо-
годби помеѓу организациите на здружен труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници, што вр-
шат стопански дејности во странство. 

Самоуправните спогодби од став 1 на овој член 
мораат да бидат во согласност со единствениот ста-
тут на заедничките столна ски претставништва. 
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Трошоците за работа на заедничките стопански 
претставништва можат да се покриваат и од сред-
ствата наменети за унапредување на надворешно-
тр рове ката дејност, во согласност со постигнатиот 
договор помеѓу Сојузниот извршен совет и Стопан-
ската комора на Југославија. 

Член 85 
Заедничкото стопанско претставништво ги врши 

особено следните работи: 
1) го унапредува вршењето на стопанските деј-

ности во земјата во која е основано; 
2) се грижи за спроведувањето на одлуките за 

единствен настап; 
3) ги следи стопанските движења во земјата во 

која е основано и ги информира организациите на 
здружен труд, стопанските комори и - надлежните 
органи за прашања од областа на економските од-
носи; 

4) ги усогласува посебните, заедничките и оп-
штите стопански интереси заради организиран из-
воз и увоз на стоки и услуги; 

5) го испитува пазарот и ги следи мерките и 
прописите што се донесуваат во земјата во која е 
основано; 

6) ја поттикнува и унапредува долгорочната 
производствена кооперација, деловно-техничката 
соработка, заедничкото вложување средства и раз-
мената на научни и техничко-технолошки знаења 
и искуства со странство; 

7) укажува помош при вршењето на стопански 
дејности во смисла на овој закон во земјата во која 
е основано; 

8) ја следи работата и резултатите од работење-
то во вршењето на стопански дејности во странство; 

9) води евиденција за склучените работи. 
Заедничкото стопанско претставништво може, 

врз основа на овластување од Сојузниот извршен 
совет, да врши определени задачи во странство што 
ќе му ги довери Советот. 

Член 86 
Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации и заедници се должни, 
формите на вршење на стопански дејности во стран-
ство од член 11 став 1 точка 1, член 38 став 1 точ-
ка 1, член 43 став 1 точка 1, член 62 став 1, член 72 
став 2, член 74 став 1, член 75 став 2, член 76 став 1 
и од член 77 став 2 на овој закон да ги зачленат во 
заедничко стопанско претставништво и работите да 
ги вршат во согласност со единствениот статут нд 
заедничките стопански претстваништва. 

Член 87 
Органи на заедничкото стопанско претставни-

штво се собрание, секретаријат и директор. 
Собранието го сочинуваат претставници на ор-

ганизационите форми на вршење на стопански деј-
ности во странство од член 86 на овој закон, а во 
работата на собранието учествува и овластениот 
претставник на дипломатското, односно на конзу-
ларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за земјата во која 
е основам® заедничко стопанско претставништво. 

Во работата на собранието можат да учеству-
ваат и организациите на здружен труд и други са-
моуправни организации и заедници заинтересирани 
за вршење на стопански дејности во земјата во која 
е основано заедничко стопанско претставништво, 
како и претставници на формите на вршење на. сто-
пански дејности од член 92 на овој закон, во сог-
ласност со единствениот статут на заедничките сто-
пански претставништва. 

Секретаријатот го сочинуваат три односно пет 
претставници на членовите на заедничкото стопан-
ско претставништво што ги избира собранието и ди-
ректорот. 

Директорот го именува Собранието на Стопан-
ската комора на Југославија или органот што ќе го 
овласти тоа, во согласност со Сојузниот извршен со-
вет. При именувањето на директорот на заедничко-
то стопанско претставништво ќе се води сметка за 
соодветната застапеност на републиките и автоном-
ните покраини. 

Во помали заеднички стопански' претставни-
штва, работите на секретаријатот може да ги врши 
директорот, во согласност со единствениот статут 
на заедничките стопански претставништва. 

Член 88 
Собранието на заедничкото стопанско претстав-

ништво : 
1) ги утврдува планот за работа и програмата 

за активност на заедничкото стопанско претстав-
ништво; 

2) ги разгледува прашањата и можностите за 
економската соработка со земјата во која е осно-
вано заедничкото стопанско претставништво; 

3) го разгледува и прифаќа извештајот за рабо-
тата на заедничкото стопанско претставништво и 
заедно со предлогот на мерки за унапредување на 
економската соработка го доставува до Сојузниот 
извршен совет и до Стопанската комора на Југо-
славија; 

4) врши и други работи утврдени со единстве-
ниот статут на заедничките стопански претстав-
ништва. 

Член 89 
Секретаријатот на заедничкото стопанско прет-

ставништво: 
1) ги подготвува седниците на собранието; 
2) води евиденција за работите од член 93 на 

овој закон; 
3) го следи и обезбедува извршувањето на од-

луките на собранието; 
4) подготвува предлози за унапредуваше на 

економската соработка и ја известува Стопанската 
комора на Југославија за повредите на единстве-
ниот статут на заедничките стопански претстав-
ништва и на работните обврски на работниците чии 
работни места се во формите на вршење стопански 
дејности од член 86 на овој закон; 

5) врши и други работи за кои ќе го овласти со-
бранието. 

Податоците во евиденцијата од точка 2 став 1 
на овој член претставуваат службена тајна и мо-
жат да се користат само заради меѓусебно догово-
рање и усогласување на работењето во смисла на 
член 93 на овој закон. 

Член 90 
Директорот на заедничкото стопанско претстав-

ништво: 
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1) ја организира и усогласува работата на заед-
ничкото стопанско претставништво, во согласност 
со единствениот статут на заедничките стопански 
претставништва и со одлуките на собранието; 

2) се грижи за извршувањето на одлуките на 
собранието; 

3) се грижи заедничкото стопанско претстав-
ништво да работи во согласност со утврдената по-
литика за развој на економските односи со однос-
ната земја, со насоките и прописите донесени за 
нејзиното спроведување; 

4) се грижи за спроведување на општествените 
договори, самоуправните спогодби и на соодветни 
акти на органите односно на заклучоците на сек-
циите и на другите форми на организирање во Сто-
панската комора на Југославија во областа на еко-
номските односи со странство; 

5) се грижи за законитоста на работата на фор-
мите на вршење на стопански дејности од член 86 
на овој закон; 

6) врши и други работи утврдени со единстве-
ниот статут на заедничките стопански претстав-
ништва. 

Директорот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е одговорен работите на заедничкото сто-
панско претставништво да се вршат во согласност 
со прописите И со единствениот статут на заеднич-
ките стопански претставништва. 

Член 91 
Претставниците на Стопанската комора на Ју-

гославија во заедничкото стопанско претставништво 
се одговорни за својата работа пред Стопанската 
комора на Југославија. 

Џретставниците на формите на вршење на сто-
пански дејности од чл. 86 и 92 на овој закон се од-
говорни за својата работа пред организацијата на 
здружен труд и друга самоуправна организација и 
заедница што ги ра споредила на работа во стран-
ство. 

Член 92 
Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации и заедници се должни фор-
миве на вршење на стопански дејности во стран-
ство од член 1 на овој закон, освен формите наве-
деш! во член 86 на овој закон, да му ги пријават 
на заедничкото стопанско претставништво и тие 
дејности да ги вршат согласно со единствениот ста-
тут на заедничките стопански претставништва. 

1 Член 93 
Претставниците на организациите на здружен 

труд и на другите самоуправни организации и заед-
ници, што повремено заминуваат во странство по 
определени работи, се должни заедничкото стопан-
ско претставништво за односната земја да го извес-
тат за својата работа, за претходните и подготви-
телните дејствија што се во врска со склучувањето 
на работи, како и за склучените работи по кои е 
потребно договарање и меѓусебно усогласување на 
работењето. 

Член 94 . / 
Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации и заедници што вршат сто-
пански дејности во /земјата, за која не е основан^ 
заедничко стопанско претстваништво, се должни 
тие дејности да му ги пријават на дипломатското 
односно конзуларното претставништво на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 
односната земја и да ги вршат во согласност со 

единствениот статут на заедничките стопански 
претставништва. 

Член 95 
Со единствениот статут на заедничките стопан-

ски претставништва се уредуваат општите услови 
на работата, како и други прашања од значење за 
работата на заедничкото стопанско претставништво. 

Член 96 
Општ надзор над законитоста на работата 'на 

заедничките стопански претставништва во стран-
ство и формите на вршење на стопански дејности во 
смисла на овој закон врши Сојузниот извршен со-
вет преку шефот на дипломатското претставништво 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во земјата за која е основано заедничко 
стопанско претставништво, како и Стопанската ко-
мора на Југославија во рамките на своите надлеж-
ности, во согласност со единствениот статут на заед-
ничките стопански претставништва. 

Сојузниот извршен совет може да го овласти 
Координациониот одбор при Сојузниот извршен со-
вет да врши надзор над законитоста на работата 
на заедничките стопански претставништва и на 

формите на вршење на стопански дејности во сми-
сла на овој закон. 

Член 97 
Заедничките стопански претставништва се дол-

жни своите работи да ги вршат во согласност со ут-
врдената политика на економските односи со стран-
ство, со прописите и. со другите општи акти со кои 
се уредуваат тие односи, односно со заклучоците на 
секциите и другите надлежни тела на Стопанската 
комора на Југославија што се однесуваат на рабо-
тењето со земјите во кои се основани заеднички 
стопански претставништва. 

7. Доверување на вршењето на стопански дејности 
на странски фирми и вршење на други форми на 

стопански дејности во странство 

Член 98 
Организацијата на здружен труд може на стран-

ска фирма да и довери работи на застапување, 
продажба на стоки од ксинсигнационен склад и вр-
шење на сервисна служба само Брз основа на до-
говор склучен во писмена форма. 

Пред склучувањето на договорот од став 1 на 
овој член, организацијата на здружен труд е дол-
жна да прибави информација за бонитетот на стран-
ска фирма од Стопанската комора на Југосла-
вија или од дипломатското односно од конзуларно-
то претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за односната земја или од 
заедничкото стопанско претставништво во однос-
ната земја, v 

Организацијата на здружен труд не може да го 
склучи договорот од став 1 на овој член ако од 
информацијата за бонитетот на странската фирма 
произлегува дека не е обезбедена сигурност на ра-
ботењето со таа фирма. 

Член 99 
Организацијата на здружен труд е должна до-

говорите од член 98 на овој закон да ги поднесе 
до Стопанската комора на Југославија заради еви-
дентирање, во рок од 30 дена од денот на нивното 
склучување. 
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Податоците содржани во договорот од став 1 
на овој член претставуваат службена тајна. 

1 Член 100 
Врз доверување на работите во врска со оси-

гурување имоти, стоки и лица на странски осигу-
рителни друштва, согласно се применуваат одред-
бите на чл. 98 и 99 од овој закон. 

Член 101 
Организациите на здружен труд можат во 

странство да отвораат погони, градилишта и други 
работни единици (во понатамошниот текст: работна 
единица) ако врз основа на договорот склучен со 
странски со дого Барач работите се вршат во стран-
ство и ако пријавата за склучениот договор ја при-
фатила народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина на чија 
територија е седиштето на организацијата на здру-
жен труд. 

Заради заедничко и единствено настапување во 
странство, работна единица во странство може да 
отвори и деловната заедница на организациите на 
здружен труд регистрирана за вршење на работи на 
нѕдворешнотрговскиот промет, ако со самоуправна-
та спогодба за здружување во деловна заедница е 
предвидено дека деловната заедница отвора работ-
ни единици во странство. 

Член 102 
Организациите на здружен труд и деловните 

заедници на организациите на здружен труд се 
должни пред отворањето на работна единица да 
поднесат пријава до сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на надворешната трговија, 
преку надлежниот орган во републиката односно 
преку надлежниот орган во автономната покраина 
заради запишување во регистарот на работни еди-
ници со странство. 

Кон пријавата од, став 1 на овој член органи-
зациите на здружен труд и деловните заедници на 
организациите на здружен труд се должни да под-
несат: 

1) одлука на надлежниот орган на управува-
њето за отворањето на работна единица; 

2) доказ дека народната банка на републиката 
односно народната банка на автономната покраина 
на чија територија е седиштето на организацијата 
на здружен труд односно на деловната заедница на 
организациите на здружен труд ја прифатила при-
јавата за склучениот договор со странскиот содого-
варач; 

3) согласност на координационо^ одбор при 
надлежниот орган во републиката односно при над-
лежниот орган во автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на организацијата 
на здружен труд дека работникот кој има посебни 
овластувања и одговорности во работната единица 
во странство ги исполнува условите за работа на 
тие работи односно работни задачи, ако со одлука 
на органот на управувањето за отворањето на ра-
ботна единица е предвидено дека во работната еди-
ница се распоредува работник со посебни овласту-
вања И ОДГОВОРНОСТИ; 

Во регистарот на работните единици во стран-
ство се запишуваат: фирмата, називот и седиште-
то на организацијата на здружен труд односно на 
деловната заедница на организациите на здружен 
труд која отвора работна единица и земјата и мес-
тото во кои се отвора работната единица. 

За запишувањето на работната единица во ре-
гистарот на работни единици во странство, сојуз-

ниот орган на управата надлежен за работите на 
надворешната трговија донесува решение. 

Член 103 
Организациите на здружен труд и деловните 

заедници на организациите на здружен труд се дол-
жни за престанокот на работната единица, во рок 
од 30 дена од денот на престанокот на нејзината 
работа, да го известат сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на надворешната трговија 
преку надлежниот орган во републиката односно 
преку надлежниот орган во автономната покраина, 
заради бришење од регистарот на работни единици 
во странство. 

8. Други одредби . 

Член 104 
Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации и заедници што вршат 
стопански дејности во странство се должни за тие 
дејности да водат определена евиденција според 
прописите за книговодството. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член се должни да достават до надлежната служба 
на општественото книговодство по еден примерок 
од решенијата за основање, запишување во регис-
тарот и за про!мена на статусот на претпријатие, 
банка и друга финансиска организација, осигури-
телна, односно реосигурителна организација, делов-
на единица, работна единица, основани во стран-
ство, како и решение за вложување средства во 
странски претпријатија, во рок од 30 дена од де-
нот на доставувањето на тие решенија. 

Член 105 
Организациите на здружен труд и другите 

самоуправни организации и заедници, што 
вршат стопански дејности во странство во смисла 
на овој закон, се должни за вршењето на тие деј-
ности да поднесуваат годишни извештаи до народ-
ната банка на републиката односно до народната 
банка на автономната покраина на чија територија 
се наоѓа седиштето на организацијата на здружен 
труд и на друга самоуправна организација и за-
едница. 

Народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини се должни 
да доставуваат до Народната банка на Југославија 
збирни годишни извештаи за вршењето на стопан-
ските дејности од став 1 на овој член. 

Организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници се должни го-
дишниот извештај од став 1 на овој член да го дос-
тават и до координациониот одбор при надлеж-
ниот орган во републиката односно при надлежниот 
орган во автономната покраина,, на чија територија 
се наоѓа седиштето на организацијата на здружен 
труд. 

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, ќе ги 
пропише податоците што ги содржат извештаите 
од став 1 на овој член, како и роковите за подне-
сување на тие извештаи. 

Член 106 
Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-

носта од надлежните републички и покраински ор-
гани донесува, по потреба, поблиски прописи за 
основањето на претпријатија во странство со стран-
ски правни или физички лица во смисла на член 
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10 од овој закон, за располагањето со добивката од 
член 24 на овој закон, за условите под кои орга-
низациите на здружен труд — основачи можат да 
ја пркриваат загубата на претпријатието основано 
во странство (член 34), за основање на банки или 
други финансиски организации во странство со 
странски правни или физички лица во смисла на 
член 38 од овој закон, за основање на осигурителни 
односно реосигурителни организации во странство 
со странски правни или физички лица во смисла на 
член 43 од овој закон, како и за вложувањето сред-
ства во странски претпријатија со странски правни 
или физичка лица во смисла на член 46 точка 1 
од овој закон и вршењето на други видови стопан-
ски дејности во странство. 

Член 107 
Координациониот одбор при Сојузниот извршен 

совет за организациите на здружен труд што вршат 
работи на надворешнотрговскиот промет ги утврду-
ва заедничките критериуми за целесообразноста на 
вршењето на стопански дејности во странство и за 
давањето согласност дека работниците кои имаат 
посебни овластувања и одговорности, и другите 
стручни работници, што се распоредуваат на работа 
во формите на вршење на стопански дејности во 
странство, ги исполнуваат условите За работа на тие 
работи односно работни задачи. 

Координациониот одбор при надлежниот орган 
во републиката односно при надлежниот орган во 
автономната покраина, согласно со заедничките 
критериуми од став 1 на овој член, дава согласност 
дека работниците кои имаат посебни овластувања 
и одговорности и другите стручни работници, што 
се распоредуваат на работа во формите на вршење 
на стопански дејности во странство, ги исполнуваат 
условите за работа на тие работи односно работни 
задачи и го утврдува најдолгиот период на време 
што работниците можат да го поминат на тие ра-
боти односно работни задачи во странство. 

По истекот на времето за кое работникот бил 
распореден согласно со одредбата на став 2 од овој 
член, организацијата на задружен труд е должна 
тој работник да го ©рати и да го распореди на ра-
боти и задачи во земјата. 

Член 108 
Организациите на здружен труд и други само-

управни организации и заедници, што поднесуваат 
барање за вршење на стопански дејности во стран-
ство во смисла на овој закон, можат да предложат 
барањето и исправите да имаат карактер на држав-
на тајна. 

По предлогот од став 1 на овој член одлучува 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на надворешната трговија по претходно прибавено-
то мислење на надлежниот орган во републиката 
односно на надлежниот орган во автономната пок-
раина. 

Член 109 
Одредбите на Законот за прометот на стоки и 

услуги со странство, што се однесуваат на чување-
то на угледот при вршење на надворешнотрговски 
промет, сообразно ќе се применуваат и врз органи-
зациите на здружен труд и врз други самоуправни 
организации и заедници во врска со вршењето на 
стопански дејности во странство во смисла на овој 
закон. 

Одредбите на Законот за сузбивање на нелоја-
лен натпревар и на монополистички спогодби со-

гласно ќе се применуваат и врз организациите на 
здружен труд и врз други самоуправни органица-
ции и заедници во врска со вршењето на стопански 
дејности во странство во смисла на овој закон. 

Член НО 
Ако организацијата на здружен труд биде каз-

нета за стопански престап од член 102 став 1 точка 
10 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство, од член 24 став 1 од Законот за сузби-
вање на нелојален натпревар и на монополистички 
спогодби или од чл, 111 и 112 на овој закон или 
ако спрема неа е изречена некоја мерка од страна 
на Судот на честа при Стопанската комора на Ју-
гославија во врска со работењето на нејзино прет-
пријатие, односно деловна единица во странство во 
с.^нос на југословенски организации на здружен 
труд, банки, заедници за осигурување на имоти и 
лица и заедници за реосигурување и нивните прет-
пријатија, банки и други финансиски организации, 
осигурителни и реосигурителни организации и де-
ловни единици во странство, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на надворешната тр-
говија може спрема таа организација на здружен 
ТРУД Да изрече една или повеќе мерки од члед 97 
на Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство, што таа е должна да ги примени и (врз нејзи-
ното претпријатие во странство, ако со решение 
на сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на надворешната трговија е #ч>а предвидено, 
или може да донесе решение за престанување на 
важењето на одобрението издадено врз основа на 
член 17 на овој закон односно на решението изда-
дено врз основа на член 67 на овој закон и да го 
брише тоа претпријатие од регистарот на претпри-
јатија во странство, односно постојаната деловна 
единица — од регистарот на постојани деловни 
единици во странство. 

Одредбите на став 1 на овој член согласно ќе 
се применуваат и врз други самоуправни органи-
зации и заедници во виска со работењето на нив-
ните банки и други финансиски организации, оси-
гурителни и реос игу рите дни организации, како и на 
деловните единици во странство во однос на југо-
словеворите организации на здружен труд, на дру-
ги самоуправни организации и заедници. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 111 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друга самоуправна организација 
и заедница: 

1) ако за основање на претпријатие во стран-
ство или за дополнително вложување употреби 
други средства наместо средствата од член 12 на 
овој закон; 

2) ако без одобрение основе во странство прет-
пријатие, банка или друга финансиска организаци-
ја, осигурителна или р©осигурителна организација, 
или ако без одобрение изврши дополнително вло-
жување во странство (чл. 14, 19, 39 и 44); 

3) ако нејзино претпријатие основано во стран-
ство основе ново претпријатие во странство спро-
тивно на одредбата на член 20 од овој закон; 
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4) ако откупи дел на основачки влог на претпри-
ј ат во странство спротивно на одредбата на член 
21 од овој закон; 

5) ако акциите на вложените средства не ги др-
жи депонирани кај банката (член 22 став 2 точка 
2) или ако не се обезбедени права на основачот во 
поглед на располагањето со средствата вложени во 
земјата на вложувањето (член 22 став 2 точка 3); 

6) ако добивката што ја остварило претприја-
тието, банката или друга финансиска организација, 
осигурителна или реосигурителна организација во 
странство ја користи спротивно на одредбите на 
член 24 од овој закон (чл. 39' и 44); * 

7) ако добивката што ја остварило претприја-
тието, банката или друга финансиска организација, 
осигурителна или реосигурителна организација во 
странство во пропишаниот рок не ја трансферира 
во Југославија (чл. 25, 39 и 44); 

8) ако не поведе постапка за ликвидација на 
сопственото претпријатие, банка или друга финан-
сиска организација, осигурителна или реосигури-
телна организација основана во странство или со 
средствата што и припаднале по завршувањето на 
ликвидационата односно стечајната постапка не ќе 
постапи според одредбите на член 26 ст. 4 и • 5 од 
овој закон (чл. 39 и 44); 

9) ако во случај на престанување на работата, 
односно отворање постапка за стечај на мешовито 
претпријатие, банка или друга финансиска органи-
зација, осигурителна или реосигу рителна организа-
ција основана џо странство, со средствата што и 
припаднале по завршувањето на ликвидационата 
односно стечајната постапка, / не постапи според 

одредбата на член 26 став 6 од овој закон Ччл. 39 
и 44); 

10) ако во случај на намалување на средствата 
или повлекување на вложените средства од прет-
пријатие, од банка илк од друга финансиска орга-
низација, осигурителна или реосигурителна орга-
низација основана во странство, не го пресмета фи-
нансиско-материјалното работење и со средствата 
што и припаднале по пресметувањето односно ко-
нечното пресметување не постапи според одредбите 
на член 27 од овој закон; 

11) ако за основање на банка или друга финан-
сиска организација во странство или за дополни-
телно вложување употреби други средства наместо 
средствата во смисла на член 39 од овој закон: 

12) ако за основање на осигурителна или рео-
сигурителна организација во странство,, или за до-
полнително вложување употреби други средства 
наместо средствата во смисла на член 44 од овој 
закон; 

13) ако за вложување средства или за допол-
нително вложување во странско претпријатие упо-
треби други средства наместо средствата од член 
49 на овој закон; 

14) ако изврши вложување на средства или до-
полнително вложување во странско претпријатие 
без одобрение од член 53 на овој закон: 

15) ако добивката што ја остварила од заедни-
чкото работење со странско претпријатие ја употре-
би спротивно на одредбите од член 57 на овој закон-

16) ако вложените средства односно остатокот 
на вложените средства што и припаднале по извр-
шената пресметка на заедничкото финансиско-ма-
теријално работење оо странско претпријатие не ги 
внесе во Југославија во пропишаниот рок (член 60); 

17) ако постојаната деловна единица во стран-
ство почне со работа пред запишувањето во реги-
старот (член 67 став 3); 

18) ако во случај на престанување на работата 
на постојаната деловна единица во странство не по-
стапи според одредбата на член 71 став 2 од овој 
закон; 

19) ако формите на вршење на стопански деј-
ности во странство не ги зачлени во заедничко 
стопанско претставништво и работите не ги врши 
во согласност со единствениот статут на заеднички-
те стопански претставништва (член 86); 

(20) ако формите на вршење на стопански деј-
ности во странство не му ги пријави на заедничкото 
стопанско претставништво и тие дејности не ги 
врши согласно со единствениот статут на заеднич-
ките стопански претставништва (член 92); 

21) ако стопанските дејности во странство не му 
ги пријави на дипломатското односно конзуларното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за односната земја во сми-
сла на член 94 од овој закон; 

22) ако не води евиденција според прописите за 
книговодството во смисла на член 104 став 1 од овој 
закон; 

23) ако не достави годишен извештај во смисла 
на член 105 став 1 од овој закон; 

24) ако не се придржува кон прописот донесен 
врз основа на член 106 од овој закон; 

25) ако без согласност' од координациониот од-
бор при надлежниот орган во републиката односно 
при надлежниот орган во автономната покраина 
распореди работник на работа во некоја од форми-
те на вршење на стопански дејности во странство 
за кои е предвидена таква согласност (член 107 
став 2); 

26) ако не го врати работникот што работел во 
некоја од формите на вршење на стопански дејно-
сти во странство по истекот на согласноста што ја 
дал координациониот одбор при надлежниот орган 
во републиката односно при надлежниот орган во 
автономната покраина (член 107 став 2); 

27) ако не постапи во смисла на член 122 од 
ОБОЈ закон; 

28) ако не постапи во смисла на член 123 од овој 
закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 5.000 до 30.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд 
или во друга самоуправна организација и заедница. 

Член 112 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друга самоуправна организаци-
ја и заедница: 

1) ако не поднесе пријава за запишување на 
претпријатието основано во странство во регистарот 
на претпријатија во странство, или ако не го изве-
сти сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на надворешната трговија за измените из-
вршени во исправите, или за изменетите факти 
(член 22 став 1 и член 23); 

2) ако акциите од член 22 став 4 од овој закон ги 
користи спротивно на одобрението на народната 
банка на републиката односно на народната банка 
на автономната покраина; 
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3) ако не достави одлука за престанување на 
работата на сопствено претпријатие, банка или дру-
га финансиска организација, на осигурителна или 
реосигурителна организација во странство во сми-
сла на член 26 став 3 од овој закон; 

4) ако не достави биланс, пресметка односно 
конечна пресметка на финансиско-материјалното 
работење и за тоа не го (извести сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на надворешната 
трговија во смисла на член 28 од овој закон; 

5) ако не поднесе пријава за запишување на до-
говор за вложување средства во странско претпри-
јатие во регистарот на договорите за вложување на 
средства во странски претпријатија, или не го из-
вести сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на надворешната трговија за измените извр-
шени во исправите, или за изменетите факти (член 
55 став 1 и член 56); 

6) ако деловната единица што ја основало соп-
ствено претпријатие, банка или друга финансиска 
организација, осигурителна или реосигурителна ор-
ганизација во странство почне со работа пред запи-
шувањето во регистарот од член 65 од овој закон; 

7) ако не го извести сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на надворешната трго-
вија за измените извршени во исправите, или за 
изменетите факти од член 69 на овој закон; 

8) »ако не поднесе пријава заради запишување 
во регистарот на работни единици во странство 
(член 102); 

9) ако не се придржува кон прописот донесен 
врз основа иа член 105 став 4 од овој закон. 

За дејствието од ста'ч 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.500 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд 
или во друга самоуправна организација и заедница. 

2. Прекршоци 

Член 113 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друга самоуправна организација и заед-
ница: 

1) ако не постапи во смисла на член 70 став 2 
од овој закон; 

2) ако не го извести сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на надворешната трго-
вија за основање на деловна единица од член 72 
став 2, член 75 ства 3 и член 77 став 3 на овој за-
кон; 

3) ако не постапи во смисла на член 93 од озој 
закон; 

4) ако не ја извести Стопанската комора на Ју-
гославија дека склучила договор со кој вршењето 
на стопански дејности во странство им го доверува 
на странски фирми (член 99 став 1); 

5) еко за престанувањето на работата на рабо-
тната единица не ги извести Стопанската комора 
на Југославија и сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија (член 
103); 

6) ако не достави решение во смисла на член 
104 став 2 од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 500 до 15.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружен труд или 
во друга самоуправна организација и заедница. 

Член 114 
На одговорното лице во организацијата на 

здружен труд или во друга самоуправна организа-
ција и заедница за прекршокот од член 113 на овој 
закон може, кон паричната казна или самостојно, 
да му се изрече и заштитна мерка збараиа на вр-
шење работи за кои се потребни посебни овластува-
ња и одговорности или на други стручни работи во 
врска со вршењето на стопански дејности во стран-
ство, во траење од шест месеци до една година. 

Времето на траењето на изречената мерка од 
став 1 на овој член се смета од денот на правосил-
носта на решението за прекршокот. 

i Член 115 
Прекршочната постапка за прекршоците од 

овој закон во прв степен ја води /Сојузниот деви-
зен инспекторат. j 

За жалбата против решението на Сојузниот де-
визен инспекторат ^решава Сојузниот совет за пре-
кршоци. 

3. Правни последици од осудата 

Член 116 
Одговорното лице што е осудено за стопански 

престап од член 111 став 1 точ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 27 и 28 од овој закон не 
може да врши работи за кои се Потребни посебни 
овластувања и одговорности ниту други стручни 
работи во врска со вршењето на стопански дејно-
сти во странство и со вршењето на надворешно-
трговски промет во Југославија. 

Забраната од став 1 на овој член може да се 
изрече во време до три години. 

Одговорното лице што е осудено за стопански 
престап од член 111 став 1 точ. 7, 17, 18, 21, 22, 23 
и член 112 став 1 точ. 1, 2, 5, 6, V и 9 од овој закон 
не може да врши работи за кои ice потребни посебни 
овластувања и одговорности ниту други стручни 
работи во врска со вршењето на стопански дејности 
во странство и со вршењето на надворешнотргов-
ски промет во земјата, за време од една година од 
денот на правосилноста на пресудата. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 117 
Ако сојузниот орган на управата надлежен за 

работите на надворешната трговија утврди дека ор-
ганизациите на здружен труд, банките овластени за 
вршење на работи со странство или заедници за 
осигурување на имоти и лица основале претприја-
тие, банка, осигурително друштво или деловна еди-
ница во странство која не е запишана во региста-
рот на претпријатија во странство или во региста-
рот на постојани деловни единици во странство, ќе 
донесе решение со кое ќе го определи престанува-
њето на работата на претпријатието, банката, оси-
гурителното друштво или деловната единица во 
странство. 

Во случајот од став 1 на овој член организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници се должни да поведат пос-
тапка за ликвидација и сите средства што им при-
паднале по завршуваното на таа постапка да ги 
внесат во Југославија во паричен или натурален 
облик, во рок од 30 дена од денот на завршувањето 
на таа постапка. 
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Член 118 
Со денот на влегувањето во сила на За-

конот за вршење на стопански дејности во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) 
престануваат да важат Законот за основање ка 
претпријатија во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72 и 13/73) и Уредбата за основањето 
и работата на деловните единици и за другите об-
лици на стопанско работење ж> странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/73). 

617. 
Врз основа на член 5 ста® 2 од Законот за по-

ложбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на 
Југославија („Службен лист ка СФРЈ", бр. 22/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ 
НА СЛУЖБАТА „ПОМОШ-ИНФОРМАЦИИ" НА 

АВТО-МОТО СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Општи одредби 

Член 1 
За вршење на работите Од член 1 на оваа уред-

ба, Службата „Помош-информации" на АМСЈ мо-
ра да има соодветни објекти, средства за врски, 
специјални возила (возила специјално опремени за 
таа цел), опрема и стручно оспособени работници. 

АМСЈ со самоуправен општ акт, во согласност 
со својот статут, односно со републичките и покра-
инските прописи, ќе ги утврди условите што треба 
да ги исполнува Службата „Помош-информации" 
во поглед на соодветната опрема, средствата, струч-
но оспособените организации и организацијата на 
работата на оваа служба. 

Член 2 
Службата „Помош-информации" на АМСЈ се ор-

ганизира и им дава техничка и друга помош на 
моторизирани домашни и странски учесници во соо-
браќајот на јавни патишта самостојно или во со-
работка со државните органи, со организациите на 
здружен труд и со други самоуправни организации 
и заедници по прашања од заеднички интерес. 

Давање техничка помош на моторизирани домашни 
и странски учесници во сообраќај на јавни патишта 

Член 3 
На повик или барање од моторизиран дома-

шен, односно странски учесник во сообраќајот на 
јавен пат (во натамошниот текст: учесник во сооб-
раќајот), Службата „Помош-информации" на АМСЈ 
ќе даде соодветна техничка помош. 

Службата „Помош-информации" на АМСЈ ќе 
им даде техничка помош на учесниците во сообра-
ќајот и по барање на државен орган, организација 
на здружен труд и на друга самоуправна органи-
зација или заедница. 

Член 4 
Техничка помош што се дава на повик или ба-

рање од учесник во сообраќајот или на барање од 
државен орган, од организација на здружен труд 
или од друга самоуправна организација или заед-
ница, во смисла на член 5 од оваа уредба, се сос-

тои во отстранување на помали неисправности ка ј 
моторното возило што е можно да се изврши на по-
годно место надвор од коловозот на јавниот пат, за-
ради оспособување на моторното возило со сопствен 
погон да го продолжи возењето, во давање совети 
заради отстранување на неисправности кај моторно-
то возило и други информации во поглед на тех-
ничката помош. 

Член 5 
Службата „Помош-информации" на АМСЈ тех-

ничката помош је дава по правило, на самото мес-
то каде што се наоѓа оштетеното патничко возило 
или возилото во дефект. 

Ако оштетеното патничко возило или возилото 
во дефект се на<!>ѓа на место на кое отстранување-
то на оштетувањето односно на дефектот е ^ и з -
водливо или значително отежанато или ако задр-
жувањето на возилото на тоа место претставува 
опасност за учесниците во сообраќајот, или го сме-
лава одвивањето на сообраќајот, техничката помош 
ќе се даде на погодно место надвор од коловозот на 
јавниот пат. 

Отстранување од јавни пасишта на оштетени пат-
нички возила и на возила во дефект 

Член 6 
На повик или барање на учесник во сообраќајот, 

Службата „Помош-информации" на АМСЈ ќе го от-
страни од јавниот пат оштетеното патничко возило 
или возилото во дефект на место погодно за тоа. 

Службата „Помош-информации" на АМСЈ, по 
налог или на барање од државен орган, организа-
ција на здружен труд и друга самоуправна органи-
зација или заедница, ќе го отстрани или ќе го пре-
несе од јавен пат оштетеното патничко возило или 
возилото во дефект до местото на одредиштето, од-
носно на друго погодно место. 

Член 7 
Службата „Помош-информации" на АМСЈ мо-

же да пренесе, односно да одвлече оштетено пат-
ничко возило или возило во дефект до местото на 
одредиштем во земјата или во странство по бара-
ње на државен орган, организација на здружен 
труд или друга самоуправна организација или заед-
ница, односно на домашно или странско овластено 
правно или физичко лице или на сопственик на 
оштетено патничко возило или на возило во дефект. 

Известување на јавноста за состојбата на прооднос-
та на јавните патишта 

Член 8 
Известувањето на јавноста за состојбата на про-

односта на јавните патишта се состои во давање из-
вестувања за ограничувањата и забраните на соо-
браќајот на јавните патишта, за вонредните услови 
и посебните мерки за сообраќај на возилата на јав-
ни патишта, за проодноста на јавните патишта, 
особено за проодноста на патиштата во зимскиот пе-
риод, за време на туристичката сезона и во случај 
на елементарни непогоди или вонредни настани и 
други околности поради кои сообраќајот може ^а 
биде отежнат, как~> и други известувања што можат 
да придонесат за безбедно одвивање на сообраќајот 
на јавните патишта. 

Покрај известувањата од став 1 на овој член, 
Службата „Помоп1-информации" на АМСЈ може, во 
спогодба со државните органи, со организациите на 
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здружен труд или со други самоуправни организа-
ции или заедници, надлежни за одржување на јав-
ните патишта, на учесниците во сообраќајот да им 
дава предупредување, совети и известувања за пот-
Јебата од посебни мерки на претпазливост, за из-
мените во режимот, на сообраќајот, за состојбата на 
објектите на патиштата, за користењето на заоби-
колни патни правци, како и други известувања од 
значење за безбедното одвивање на сообраќајот на 
јавните патишта. 

Давање на туринг-помош 

Член 9 
Службата „Помош-информации на АМСЈ е 

должна да им дава туринг-помош на моторизира-
ни домашни и странски учесници во сообраќајот 
заради олеснување на патувањето, сместувањето, 
прибавување на потребни документи, давање неоп-
ходни информации, како и заради задоволување на 
нивните други лични потреби (туристички и ел.) 
кога престојуваат во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија односно во странство. 

Член 10 
Туринг-помошта опфаќа заштита и давање по-

мош на моторизираните учесници во сообраќајот. 
Туринг-помошта опфаќа заштита и давање по-

мош на моторизирани учесници во сообраќајот во 
следните случаи, и тоа: 

1) при враќање односно одвезување на мотор-
ни и приклучни возила и патници во странство и 
од странство во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, при превоз на пострадаш! или 
заболени лица, односно членови на нивните семеј-
ства, издавање на кредитни писма на Меѓународ-
ниот туристички сојуз, (AIT) и на̂  Меѓународната 
автомобилска федерација (FIA) и книшки и мар-
кици за кампување, гарантирање по кредитни пис-
ма и додатни парични кредити, набавка на резер-
вни делови, пренесување барања за радио-пораки 
и барања' на туристи во земјата и во странство, 
давање информации и правни совети на нарачу-
вачи на услуги во врска со сообраќајна незгода и 
нивно упатување заради добивање правна помош; 

2) при поправка на возила, сместување на мо-
торизирани учесници во сообраќајот во турис-
тички објекти и здравствени установи, давање ле-
карска и други помош на повредени лица во сообра-
ќајна незгода и гак заболени лица во сообраќајот; 

3) кај органите за внатрешни работи или пра-
восудните органи во смислја на собирање потребна 
документација при сообраќајна незгода или прекр-
шок на учесник во сообраќајот заради доставување 
на нарачувачот; 

4) при вршење на други туринг-работи по ос-
нов на реципроцитет со странски авто-мото и ту-
ринг-организации. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 339 
19 август 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
V 

Претседател, 
Борисав Сребриќ, р. е. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИ-

КАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 

1. Заедницата за осигурување на имоти и лица 
,.Дунав" — Белград, поведе постапка за оценување 
на уставноста на Одлуката за Единствената класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/76) пред Уставниот суд на Југославија во 
делот со кој дејноста на заедниците за осигурување 
на имоти и лица е распоредена во стопански деј-
ности, област 11 — Финансиски, техничкион делов-
ни услуги, гранка 1102, група 11020 и подгрупа 
110201 — Осигурување на имоти и лица, и на неј-
зината несогласност, во тој дел, со одредбите од 
член 42 на Уставот на СФРЈ и член 3 став 1 од За-
конот за основите на системот за осигурување на 
имоти и лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/76), 
поради тоа што овие заедници не вршат стопанска 
дејност на давање финансиски, технички и делов-
ни услуги заради стекнување на доход на пазарот, 
туку општествена дејност во остварувањето на 
здружување на средствата на осигурениците, врз на-
челата на заемност и солидарност. 

2. Со оспорените одредби од Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите, дејноста на 
заедниците за осигурување на имоти и лица е рас-
поредена во стопанските дејности, во подгрупата 
110-201 — Финансиски, технички и деловни услуги. 

3. Во одговорот на предлогот за поведување на 
постапка, Сојузниот извршен совет наведе дека ос-
порената одлука ја донел врз основа на овластува-
њето Од член 3 на Законот за Единствената класи-
фикација на дејностите. 

Правната и општествено-економската положба 
на заедниците за осигурување на имоти и лица се 
утврдени со одредбите од член 45 на Уставот на 
СФРЈ и член 37 од Законот за здружениот труд, 
како финансиски организации. Според одредбите од 
член 23 на Законот за основите на системот за оси-
гурување на имоти и лица, овие заедници се дол-
жни своето работење да го организираат врз наче-
лата на заемност и солидарност, согласно со еко-
номските начела на осигурувањето. 

Со одредбите од член 17, член 22 став 5, чл. 29 
и 30 на Законот за здружениот труд е уредено сто-
панските дејности да се вршат (во организациите на 
здружен труд и во други форми на здружување на 
трудот и средствата меѓу кои спаѓаат и заедниците 
за осигурување на имоти и лица. Работите од заед-
нички интерес во овие заедници ги вршат работ-
ните заедници, во кои работниците стекнуваат до-
ход со слободна размена на трудот со работниците 
на работните организации што ги здружиле сред-
ствата за осигурување и, во основа, имаат еднаква 
положба со нив. 

Сојузниот извршен совет, со актот бр. 010-22/81 
од 22 април 1982 година, го дополни одговорот на 
предлогот дотолку повеќе што истакна дека смета 
дека Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените се применува 
и врз осигурувањето на имоти и лица поради тоа 
што премијата за осигурување, во суштина, е цена 
на услугата што се утврдува со облигационен до-
говор помеѓу заедницата и осигурениците; што од 
височината на премијата зависи и бројот на осигу-
рениците и што врз примената на општествената 
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контролама височината на премијата не влијае тоа 
ИГРО таа се определува, врз самоуправна основа, во 
заедницата. 

4. На јавната расправа претставниците на ов-
ластениот предлагач истакнаа дека осигурувањето 
претставува економска категорија и дека заедници-
те на осигурување на имоти и лица вршат стопан-
ска дејност (финансиска), но таа не се состои во да-
вање на финансиски услуги, како што е распоре-
дена со оспорената одлука.' Услугите во прометот 
имаат своја цена, а премијата за осигурување нема 
карактер на цена, туку карактер на средства, здру-
жени во заедницата, и височината на тие средства, 
според нивното мислење, не подлежи на општестве-
на контрола, според Законот за основите на систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
ните. Тие сметаат дека со распоредувањето на деј-
носта, што. се применува според член 2 од Законот 
за единствената класификација на дејностите, при 
донесувањето на мерки на економската и социјал-
ната политика, се определува правна и материјална 
положба на заедниците, различна од онаа што тие, 
според Уставот и законот, ја имаат. 

Претставниците на Сојузниот извршен совет на 
јавната расправа истакнаа уште и тоа дека пред-
метот на распоредувањето на дејностите не е утвр-
дување на правната и материјалната положба на 
субјектите, туку утврдување на евиденцијата на 
податоците од општествен интерес. Тоа што со За-
конот за Единствената класификација на дејности-
те е пропишано дека таа се применува при донесу-
вањето на мерки на економската и социјалната по-
литика, не значи дека таа заради тоа може да се зе-
ме како правна основа за правната и материјалната 
положба на субјектите, туку како евиденција за 
потребните податоци. 

5. Со одредбите од член 42 на Уставот на СФРЈ 
и член 3 став 1 на Законот за основите на системот 
за осигурување на имоти и лица е уредено осигуру-
вањето на имоти и лица да се остварува со здру-
жување на средства, врз начелата на заемност и 
солидарно, во заедниците за осигурување. 

Со одредбите од член 45 на Уставот на СФРЈ 
и член 37 на Законот за здружениот труд, заедни-
ците за осигурување се определени како финанси-
ски организации во кои се вршат финансиски ус-
луги за осигурување. 

Средствата, односно премиите за осигурување, 
според општествено-економскиот систем на СФРЈ, 
се финансиски деловни средства на организациите 
на здружен труд и на други општествени правни 
лица, издвоени и здружени врз начелата на заем-
ност и солидарност во заедниците за осигурување 
на имоти и лица, како средства на резерви. Тие се 
користат во нивното работење, односно стопани-
сување за покритие на штети настанати од опреде-
лени ризици. 

Судот зазеде став дека при донесувањето на 
мерки на економската и социјалната политика мора 
да се прави разлика помеѓу општествените правни 
лица чија дејност е распоредена како стопанска, со 
оглед на нивната специфичност. 

Судот не се впушташе во прашањето за распо-
редување на посредувањето во осигурувањето, би-
дејќи предлагачот и Сојузниот завод за статистика 
прифатија ова прашање заеднички да го решат. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 
29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
по одржаната јавна расправа, на седницата за сове-

тување и гласање од 9 јуни 1982 година, со мнозин-
ството гласови, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот да се утврди дека Одлу-
ката за единствената класификација на дејностите, 
во делот со кој дејноста на заедниците за осигуру-
вање на имоти и лица е распоредена во стопански 
дејности, Област 11 — Финансиски, технички и де-
ловни услуги, гранка 1102, група 11020 и подгрупа 
110201, не е согласна со член 42 од Уставот на СФРЈ 
и член 3 став 2 од Законот за основите на системот 
за осигурување на имоти и лица. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: заменик 
на претседателот на Судот Боислав Ракиќ и члено-
вите: д-р Стана Гукиќ-Делевиќ Рамадан Враниќи, 
Славко Кухар, Владимир Кривиц, Мустафа Сефо, 
Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковић Иван 
Франко и Мијушко Шибал»иќ. 

У-бр. 231/81 
9- јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. p. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за мер-
ките за сузбивање и отстранување на заразните 
болести на пчелите објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/82, се поткрала долунаведената гре-
шка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВА-
ЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕ-

СТИ НА ПЧЕЛИТЕ 

Во член 1 наместо зборот: „авиум" треба да стои 
зборот: „апиум". 
Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 23 
вагуст 1982 година. 
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