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1. 

Врз основа на чл. 42 и 44 став 3 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ" бр. 58/76) 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ЗБИРНИОТ И КОНСОЛИ-

ДИРАНИОТ БИЛАНС 

1. Работната организација што во својот состав 
има две или повеќе основни организации на здру-
жен труд и сложената организација иа здружен 
труд составуваат збирен биланс на успехот нд Обра-
зецот Деловен резултат во текот на годи Јата — 
Биланс на успехот од 1 јануари до 19 
година и на Образецот Посебни податоци кон би-
лансот на успехот од 1 јануари до 19 
година, што се отпечатени кон Уредбата за конт-
ниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/77) 
и се негов составен дел. 

2. Општестбено-политичката заедница составу-
ва збирен биланс на приходите и расходите на Об-
разецот Приходи и расходи во текот на годината 
— Биланс на'приходите и на расходите од 1 јану-
ари до 19 година, што е отпечатен кон 
Уредбата за контниот план и за билансите за ор-
ганите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77), и е нејзин 
составен дел. 

3. Самоуправната интересна заедница составува 
збирен биланс на успехот на образецот Деловен 
резултат во текот на годината — Биланс на успе-
хот од 1 јануари до 19 година и на Об-
разецот Деловни податоци од билансот на успехот 
од 1 јануари до 19 година, што се отпе-
чатени кон Уредбата за контниот план и за биланс-
ите за организациите на здружен труд и се нејзин 
составен дел. 

4. Работната организација што во својот состав 
има две или повеќе основни организации на здру-
жен труд и сложената организација на здружен 
труд составуваат Консолидиран биланс на успехот 
на Образецот Консолидиран биланс на успехот од 
1 јануари до 19 година, што е отпечатен 
кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

5. Обрасците од точ. 1 до 4 од оваа одлука 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија ќе ги приспособи за механографска обра-
ботка. 

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

Е. п. бр. 1076 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД: 
БРОЈ НА ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД: 
БРОЈ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ 

ОД 1 јануари до 19 година 

Реден 

број 
Е л е м е н т и 

И з н о с 

претходната година тековната година 

1 2 3 4 ч 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 
1 Вкупен приход 
2 Потрошени средства 
3 Доход (ред. број 1 минус ред. број 2) 

Б. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

4 Распореден заеднички доход 

5 Остварен заеднички доход 
% Повеќе распореден заеднички доход 
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2. 

Врз основа на член 81 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство (,»Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77) во спогодба со Народната банка на 
Југославија, сојузниот секретар за надворешна трго-
вија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДОГОВО-
РИ ЗА НА ДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ И ЗА 

НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТИЕ 
ОБРАСЦИ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

1. Со ова упатство се пропишуваат: формата, 
содржината и начинот на пополнување на образецот 
пријава за склучен договор за извоз, пријава за 
склучен договор за увоз, спецификација на при-
јава за склучен договор за увоз, спецификација 
на пријава за склучен договор за увоз, специфика-
ција на цени, барање за измена на пријава за склу-
чен договор за извоз, и барање за измена на склучен 
договор за увоз како и Кодексот на шифрите за 
пополнување пријави за склучени договори за 
надворешнотрговски промет (во натамошниот текст: 
кодекс на шифрите), што е даден во прилог кон 
ова упатство. 

II. ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ 

2. Пријавувањето на склучените договори за из-
воз на стоки и услуги се врши на образецот 6в — 
Пријава за склучен договор за извоз, што е даден во 

'прилог кон ова упатство. 
Ако со еден договор склучен со странски ^дого-

варач е предвидено наплатата да се врши во пове-
ќе различни валути, се поднесуваат онолку пријави 
колку што има валути. Сите пријави носат ист број, 
а се разликуваат по подбројот. 

Ако со една пријава за склучен договор за из-
воз на услуги за поправки или услуги за облаго-
родување се пријавува и извозот на стоки, се подне-
суваат две пријави (посебна пријава за извоз на 
услуга и посебна пријава за извоз на стоки) со 
ист број, што се разликуваат само по подрбојот. 

Ако во една пријава за склучен договор за из-
воз се наведени повеќе видови стоки со различни та-
рифни броеви, повеќе земји на извоз или во изво-
зот учествуваат повеќе производители на стоки или 
даватели на услуги и др., кон пријавата се поднесу-
ва спецификација на образецот 67 — Специфика-
ција на пријава за склучен договор за извоз. 

Ако во една пријава за склучен договор за из-
воз се наведени повеќе единици на мери, повеќе 
цени по единица на мера и др., кон пријавата за 
склучен договор за извоз се поднесува и специфи-
кација на цените на образецот 68 — Спецификација 
на цени. 
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Во случаите од ст. 4 и 5 од оваа точка, во соод-
ветните рубрики на образецот бб се запишува „спо-
ред спецификацијата", а засенчените полиња не се 
пополнуваат (остануваат празни). 

Образецот 69 — Барање за измена на пријава и 
спецификација за извоз, се поднесува за сите видо-
ви рекламација без оглед дали е во прашање сведу-
вање на претходно поднесена пријава на фактична 
вредност или се менува некоја рубрика од пријавата 
(образец број бб) или се менува некој ред или коло-
на од образецот за спецификације (обрасци бр. 67 
и 68). Во овој случај се подвлекува зборот „рекла-
мација" во горниот десен агол на образецот, а во за-
сенченом-поле се запишува ознаката „1". Образецот 
на барањето се поднесува и кога се поништува при-
јава по која нема да дојде до извоз. Во овој случај 
се подвлекува зборот „поништено", а во засеченото 
поле се занишува ознаката „2". Кај барањето за 
поништување на пријава сите колони од овој обра-
зец остануваат празни. 

3. Во образецот на пријавата за склучен договор 
за извоз, во левиот горен агол се запишува називот 
и седиштето на организацијата на здружен труд што 
ја поднесува пријавата. Во засенченото поле (3—9), 
во горниот десен агол на образецот, под бројот на 
образецот, се запишува матичниот број на извозни-
кот од единствениот регистар на организациите и 
заедниците распоредени според дејностите што го 
водат републичките заводи за статистика. 

4. Во рубриката форма на извозната работа, се 
запишува формата на извозната работа, и тоа: 

1) извоз на стоки, 
2) долгорочна производствена кооперација, 
3) посредување во надворешнотрговскиот про-

мет, 
4) извоз на стоки во закуп, 
5) компензациска работа, 
6) отстапување право на индустриска сопстве- , 

ност, 
7) изведување инвестициони работи во странст-

во, 
8) извоз на услуги за поправки и облагородува-

ње, 
9) извоз ра други услуги. 
Во засенченом поле (10—11) се внесува шифра-

та на формата на извозната работа од кодексот на 
шифрите. 

Извоз на стоки 

5. Во одделни рубрики на образецот на пријава-
та за склучен договор за извоз се запишува: 

1) во рубриката 1 (број на пријавата) се запишу-
ва бројот од контролникот што го водат организа-
циите на здружен труд во смисла на Наредбата за 
водење евиденција за склучените девизи и кредит-
ни работи во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/77); 

2) во рубриката 2 (подброј на пријавата) се за-
пишува едноцифрен број ако според еден договор 
за надворешнотрговски промет се поднесуваат две 
или повеќе пријави како во случаите од точка 2 ст. 
Z и 3 на ова упатство. Во другите случаи оваа 
рубрика не се пополнува.; 

3) во рубриката 3 (датум на склучувањето на 
договорот) се запишува датумот на склучениот дого-
вор со шест цифри (на пр. 1 февруари 1978, како 01. 
02. 78); 

4) во рубриката 4 (странски купувач — порачу-
вач) се запишува називот, седиштето и земјата на 
Странскиот купувач со кој е склучен договор. Во 
првото засенчено поле се запишува ознаката „1" ако 
се извезува на' претпријатие основано во странство 
во смисла на член 11 точка 1 од Законот за вршење 
стопански дејности во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), а ако се извезува на мешовито 
претпријатие основано во странство џо смисла на 

член 1L точка 2 од тој закон се запишува ознаката 
„2". Во другите случаи оваа рубрика не се пополну-
ва. 

Во другото засенчено поле се запишува шифра-
та на земјата купувач од кодексот на шифрите; 

5) во рубриката 5 (валута на наплатата), во 
засенченото поле се запишува шифрата на валутата 
на наплатата од кодексот на шифрите, а во засен-
ченом поле ознаката на видот на валутата во која 
ќе се изврши наплатата на извезените стоки, однос-
но услуга; 

6) во рубриката 6 (фактурна вредност на дого-
ворот во валута), се запишува фактурнаТа вредност 
на стоките, односно услугата во валута со два деци-
мала, и тоа бруто вредноста на стоките без намалу-
вање за договорените разлики наведени во рубри-
ките 15 и 16. Износот со два децимала може да се 
запише каде и да било во рубриката и на вообичаен 
начин (на пр. 756,28; 10.005,00); 

7) во рубриката 7 (трошоци на испораката во 
валута од југограница) се. запишуваат трошоците за 
превоз, осигурување и експедирање на стоки од југо-
границата до местото на испораката, во валутата на 
наплатата без децимали, ако е договорен паритет во 
странство. Пресметувањето на трошоците се врши 
според курсот што го утврдува Сојузниот извршен 
совет во смисла на член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство, а кој е 
во важност на денот на поднесувањето на пријава-
та. Ако е договорен паритет на испораката на стоки 
франко југограница. или некое место во Југослави-
ја, оваа рубрика не се пополнува; 

8) Во рубриката 8 (вредност франко југограница 
во валута) се запишува вредноста на договорот веј 
валутата на наплатата со два децимала, која се до-
бива со сведување на фактурната вредност од руб-
риката 6 на вредноста франко југограница зависно 
од договорениот паритет на испораката. Ако пари-
тетот на испораката е во Југославија, вредноста на 
стоките во оваа рубрика е идентична со износот во 
рубриката 6. Ако е договорен паритет на испорака-
та во странство фактурната вредност се намалува за 
трошоците за превоз, осигурување и експедирање 
од рубриката 7 од југословенската граница до мес-
тото на испораката; 

9) во рубриката 9 (начин на наплата) се запишу-
ва начинот на кој се врши наплатата (за готово, на 
кредит, за готово и на кредит, без наплата, во на-
тура). Во засенченото поле се запишува односната 
шифра од кодексот на шифрите; 

10) во рубриката 10 (број на кредитната партија) 
се запишува бројот под кој е регистрирана кај на-
родната банка пријавата за склучена кредитна ра-
бота во смисла на член 138 точка 1 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77); 

11) во рубриката 11 (начин на склучување на 
работата) се запишува начинот на кој е склучена 
работата: директно, преку посредник или застапник. 
Ако работата е склучена преку посредник или зас-
тапник се запишува името, седиштето и земјата на 
посредникот или застапникот. Во првото засенчено 
поле се запишува ознаката „1" ако посредникот или 
Застапникот е претпријатие основано во странство 
во смисла на член 11 точка 1 од Законот за вршење 
стопански дејности во странство, ознаката „2" се 
занишува ако посредник или застапник е мешовито 
претпријатие основано во странство во смисла на 
член 11 точка 2 од истиот закон. Во другите случаи 
ова поле останува празно. Во второто засенчено по-
ле се запишува шифрата на земјата посредник или 
застапник од кодексот на шифрите; 

12) во рубриката 12 (единица на мера) се запи-
шува кратенката за соодветната единица на мера 
според која е договорена цената на стоките, а во за-
сенченом поле шифрата од кодексот на шифрите; 

13) во рубриката 13 (количество) се запишува 
количеството на стоките во договорната единица 



Страна 4 — Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок-, 6 јануари 1873 

на мера со два децимала, а ако количеството е до-
говорено со клаузулата „сса" се наведува ознаката 
еса"; 

14) во рубриката 14 (цена по единица на мера во 
валута) се запишува договорената фактурна цена 
на стоките по единица на мера во валута со два де-
цимала, Производот на вредноста од рубриките 13 и 
14 ја дава вредноста од рубриката 6; 

15) во рубриката 15 (договорени разлики со ку-
пувачот порачувачот) се запишува процентот или 
апсолутниот износ зависно од тоа како е договорено, 
со означување на видот на разликата (рабат, каса-
-шкокто и др.). Во првото засенчеш} поле се запи-
шува процентот со еден децимал <на пр.: 12,5 или 
5ј0) доколку е договорена разлика во процент, а во 
второто засенчено воле се запишува апсолутниот из-
нос во валута со два децимала ако доколку е дого-
ворена разлика во апсолутен износ. Ако постојат 
повеќе видови договорени разлики, се искажуваат 
збирно во процент односно во апсолутен износ, а во 
рубриката „забелешка" се специфицираат поединеч-
но; 

16) во рубриката 16 (други договорени разлики) 
Се запишува процентот или апсолутниот износ за-
висно од тоа како е договорено, со означување на 
видот на договорената разлика која не е пресметана 
во фактурата со купувачот (посредничка, односно 
Застапничка провизија и др.). Во првото засенчено 
поле се запишува процентот со еден децимал докол-
ку е договорена разлика во проценти, во второто 
Засенчено поле се запишува шифрата на валутата 
во која се плаќа провизијата од кодексот на шиф-
рите, а во третото засенчено поле се запишува ап-
солутниот износ во валутата со два децимала ако 
е договорена разлика во апсолутен износ. Ако има 
повеќе видови договорени разлики тие се искажу-
ваат збирно, во процент, односно во апсолутен из-
нос, а во рубриката „забелешка" се специфицираат 
поединечно; 

17) во рубриката 17 (земја во која се извезува) 
се запишува земјата во која стоките; односно услу-
гата се извезуваат спред диспозиција од купувачот, 
а во засенченом поле шифрата на земјата од кодек-
сот на шифрите; 

18) во рубриката 18 (паритет) се запишува дого-
ворениот паритет, со означување на местото или 
границата на која се однесува паритетот. Ако ис-
пораката е договорена франко југограница се запи-
шува називот на соседната земја преку која се екс-
педитират стоките, на пр. франко југословенскоро-
манска граница. Ако се извезуваат стоки за кои се 
договорени повеќе различни паритети се запишу-
ваат сите паритети; 

19) во рубриката 19 (трговски назив на стоките, 
односно услугата) се запишува трговскиот назив на 
стоките, односно видот на услугата што е предмет на 
договорот. Засенченото поле останува празно; 

20) во рубриката 20 (тарифен број и намену-
вање на стоките според Царинската тарифа) се 
запишува тарифниот број и наименувањето на сто-
ките од Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 
32/75, 34/75, 13/76, 49/76, 32/77 и 55/77), а во з асече -
ното поле се запишува деветоцифрена шифра на 
тарифниот број од таа одлука; 

21) во рубриката 21 (режим на извозот) се за-
пишува ознаката на режимот од Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран 
и шифрата на режимот на извозот од кодексот на 
шифрите; 

22) во рубриката 22 (стопанска дејност) се запи-
шува називот, а во засенченом поле шифрата на 
соодветната дејност на нивото на подгрупа (6 циф-
ри), во која спаѓаат стоките, односно услугата спо-
ред Одлуката за Единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76); 

23) во рубриката 23 (производител на стоки, од-
носно давател на услуги) се запишува називот и 
седиштето на производителот на стоки, односно да-
вателот на услуга, а во засенченом поле неговиот 
матичен број од единствениот регистер на организа-
циите и заедниците распоредени според дејностите* 
кој се води кај републичките заводи за статистика; 

24) во рубриката 24 (рок за извршување на из-
возот) се запишува рокот до кој според договорот 
треба да се изврши извозот; 

25) во рубриката 25 (динамика на извозот) се 
запишува реализација на извозот по квартали во 
тековната година, во наредната година според полу-
гддиштето, а за другите години заедно, и тоа во 
проценти од вкупната фактурна вредност на догово-
рот од рубриката 6. Динамиката на извозот се дава 
во цели проценти (на пр. 33, а не 33,3) така што 
вкупниот збир на процентите од оваа рубрика да 
биде 100 (на пр. 33 + 334-34); 

26) во рубриката 26 (договорена камата) се запи-
шува вредноста на договорената камата и другите 
трошоци на кредитите во валутата на наплатата, со 
два децимала; 

27) во рубриката 27 се запишува вредност^ на 
стоките во валутата, без децимали, кои се сопстве-
ност на странски порачувач, а кои домашна органи-
зација на здружен труд привремено ги увезува за-
ради вградување во стоки што се извезуваат; 

28) рубриката 28 не се пополнува; 
29) во рубриката 29 (елементи за поврзување^ 

се запишува во првото засенчено поле ознаката „10" 
ако извозот се врши во рамките на договорот за 
деловно-техничка соработка склучен во смисла на 
член 44 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство. Во другите случаи оваа рубрика не се 
пополнува; 

30) во рубриката „забелешка" се запишуваат 
податоците од договорот и другите податоци што се 
од значење за прифаќање на пријавата, а за кои не 
се пропишани рз^брики или просторот во рубриката 
е недоволен. Во оваа рубрика се внесува бројот и 
датумот на согласноста, одобрението, решението и 
др., на надлежниот орган, ако се потребни за ск-
лучување на договор. Во оваа рубрика се внесува и 
гарантниот рок ако е предвиден со договор. 

Долгорочна производствена кооперација 

6. Во пријавата за склучен договор за извоз во 
рамките на долгорочната производствена коопераци-
ја, се внесуваат, податоци на начинот пропишан во 
точка 5 на ова упатство, со следните измени за 
одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 5, ако наплатата се врши со 
пребивање на побарувања и должења (преку кон-
токорентната сметка) се запишува ознаката на ви-
дот на валутата во која се врши пресметката на 
контокорентната сметка, а во засенченото поле 
шифрата на валутата од кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 9 се запишува „контокорентна 
сметка" или „девизна сметка", а во засенченом по-
ле се запишува шифрата од кодексот на шифрите. 
Ако начинот на наплата е преку девизна сметка се 
запишува шифрата „за готово", односно „на кредит" 
од кодексот на шифрите; 

3) во рубриката забелешка, се запишува бројот 
и датумот на решението за запишување на догово-
рот во регистарот кој се води во Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија, како и бројот ,и дату-
мот на согласноста за извоз издадена од тој орган. 
Во оваа рубрика се внесува бројот и датумот на 
одобрението на народната банка на републиката, 
односно народната банка на автономната покраина 
за отворање контокорентна сметка. 
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, Посредување во надворешнотрговскиот промет 

7. Договорите за склучени работи на посредува-
ње во надворешнотрговскиот промет се пријавуваат 
врз образецот на пријавите за склучен договор за 
извоз, и пријавата за склучен договор за увоз, а се 
Пополнуваат на начинот пропишан во точ. 5 и 17 на 
оваа упатство, со следните измени за одделни руб-
рики, и тоа: 

1> во рубриката 29 се запишуваат идентифика-
ционите елементи заради поврзување на пријавата 
за склучен договор за извоз и пријавата за склу-
чен договор за увоз кај посредувањето во надво-
решнотрговскиот промет, и тоа: првото засенчено 
поле останува празно, во второто засенчено поле се 
запишува матичниот 6poj на увозникот, подносите-
лот на пријавата за склучен договор за увоз, вклу-
чувајќи го и подбројот на пријавата (доколку не 
постои подброј во пријавата, кон бројот на пријава-
та се допишува една нула, на пр. ако бројот на при-
јавата е 153 а не постои подброј, тогаш во третото 
засенчено поле се запишува 1530), а во четвртото за-
сенчено поле се запишува годината на склучување-
то на. договорот со две цифри, (на пр. 1978 се запи-
шува како 78); 

2) во рубриката „забелешка" се запишува бро-
јот и датумот на одобрението од надлежниот орган 
за склучување на договорот за работа на посредува-
ње во надворешнотрговскиот промет. 

Извоз на стоки во закуп 

8. Договорите за склучените работи за извоз на 
стоки во закуп се пријавуваат на образецот на при-
јавата за склучен договор-за извоз, која се попол-
нува на начинот пропишан во точка 5 на ова упат-
ство, со следните измени во одделни рубрики, и 
тоа: 

1) во рубриката 4 се запишува називот, седиште-
то и земјата на странскиот купувач со кој е склу-
чен договор за закуп на стоки, а во второто засен-
чено поле се запишува шифрата на земјата на 
странскиот купувач од кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 6 се запишува вкупната вред-
ност на закупнината, во валута, со два децимала, 
спрема договорот; 

3) во рубриката 24 се запишува рокот на траење 
на договорот за закуп; 

4) во рубриката 27 се запишува фактурната 
вредност на стоките во валута на наплатата што се 
дадени во закуп со заокружувањето на целобројна 
вредност, без децимали; 

5) во рубриката „забелешки" се запушуваат из-
носите и роковите на стасаноста на наплатата на 
закупнината. 

Компензациони работа 

9. Договорите за компензациони работи, се при-
јавуваат врз образецот на пријавата за склучен 
договор за извоз, кој се пополнува на начинот про-
пишан во точка 5 од оваа упатство, со тоа што во 
рубриката „забелешки" се запишува бројот и дату-
мот на одобрението од надлежниот орган за склучу-
вање на договорот. 

i 
Ј: Отстапување право на индустриска сопственост 

10. Договорите за отстапување право на индуст-
риска сопственост се пријавуваат на обрасците на 
пријавата за склучен договор за извоз, која, се по-
полнува на начинот пропишан во точка 5 на ова 
упатство, со следните измени за одделни рубрики, и 
тоа: 

1) рубриките 12, 13 и 14 не се пополнуваат; 
2) во рубриката 19 се запишува поблиската оз-

нака на видот на правото на индустриска сопстве-
ност (патент, лиценца, модел, жиг, знаење и искуст-
во и др.), а во засенченото поле шифрата на право-
то на индустриска сопственост од кодексот на шиф-
рите; 

3) во рубриката 22 се запишува називот и шиф-
рата на соодветна стопанска дејност, на нивото на 
подгрупа, во која ќе се примени односното право на 
индустриска сопственост; 

4) во рубриката 24 се запишува рокот и динами-
ката на извршувањето на договорените обврски; 

5) во рубриката „забелешка" се запишува бројот 
и датумот на решението за регистрација на догово-
рот кај надлежниот орган и податоците од догово-
рот што се од знчење за прифаќањето на пријавата 
за кои не е пропишана рубрика во пријавата. Ако 
со договорот се предвидени посебни услови за нап-
лата, се наведуваат и тие услови. 

Изведување инвестициони работи BQ странство 

11. Договорите за изведување на инвестициони 
работи во странство се пријавуваат врз образецот 
на пријавата за склучен договор за извоз, која се 
пополнува на начинот пропишан во точка 5' на ова 
упатство, со следните измени за одделни рубрики, и 
тоа: 

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на ск-
лучениот договор за изведување инвестициони рабо-
ти во странство која странскиот содоговарач (пора-
чувач на работите) треба да ја плати; 

1 2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14, 15 и 18 не се попол-
нуваат; 

3) во рубриката 19 се запишува видот на инвес-
тиционите работи, а во засенченом поле соодветна-
та шифра од кодексот на шифрите. Ако има повеќе 
видови инвестициони работи, се запишува ознаката 
„според спецификацијата", а засенченото поле оста-
нува празно; 

4) рубриките 20 и 21 не се пополнуваат; 
5) во рубриката 23 се запишува називот, седиш-

тето и матичниот број на изведувачот на работите. 
Ако во изведувањето на инвестиционите работи 
учествуваат повеќе изведувачи или кооперанти, во 
оваа рубрика се запишува ознаката „според специ-
фикацијата", на образецот 67, а засенченом поле во 
кое се запишува матичниот број останува празно. 
Спецификацијата се пополнува за секој изведувач, 
односно кооперант посебно; 

6) во рубриката 27 с£ запишува вредноста на 
стоките од домашно потекло кои се вградуваат во 
објектот, и тоа во валутата на наплатата од рубри-
ката 5, без децимати; 

7) во рубриката 28 се запишува вредноста на 
стоките од странско потекло кои се вградуваат 
во објектот, во валутата на наплатата од рубриката 
5, без децимали. 

Кон пријавата за склучен договор се приложува 
изјава во која се дава поблиску објаснение за ви-
дот на работите, локацијата, роковите за извршува-
њето на^договорот спрема ситуациите, со списокот на 
кооперантите и други податоци кои се од значење 
за спроведувањето на девизната контрола, а кои не 
се опфатени во пријавата и спецификацијата. 

За стоките што и се извезуваат на работна еди-
ница во странство од страна на домашни организа-
ции на здружен труд, вклучувајќи го и носителот 
на работата, заради вградување во објект, се подне-
суваат посебни пријави за склучениот договор за 
извоз на стоки на образецот бб, а пополнувањето се 
врши на начинот пропишан во точка 5 на ова упат-
ство, со исклучок на рубриката 29 во која се внесу-
ваат податоци заради поврзување на оваа пријава со 
пријавата за изведување инвестициони работи во 
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странство, и тоа: во првото засенчено поле се запи-
шува шифрата на инвестиционите работи во стран-
ство, во второто засенчено поле се запишува матич-
ниот број на подносителот на пријавата за изведу-
вање инвестициони работи во странство, во третото 
засенчено поле бројот на пријавата за инвестицио-
ните работи, вклучувајќи го и подбројот на прија-
вата, а во четвртото засенчено поле се запишува го-
дината на склучувањето на договорот за изведува-
ње инвестициони работи БО странство, со две цифри. 

Едеп примерок од оваа пријава организацијата 
на здружен труд — подносител на пријавата доста-
вува до народната банка кој која е поднесена при-
јавата за склучен договор за изведување инвести-. 
циони работи во странство. 

За опремата што е набавена во странство за пот-
ребите на изведувањето на инвестиционите работи 
во странство и платена со девизи од сметката на 
работната единица, а која по завршетокот на рабо-
тите, односно по престанувањето на нејзината упот-
реба во странство, се увезува во Југославија, орга-
низацијата на здружен труд поднесува посебна при-
јава за склучен договор за увоз на образец 76. По-
полнувањето на оваа пријава се врши на начинот 
изложен во точка 17 на ова упатство, а се внесуваат 
истите податоци што се запишуваат во рубриката 29 
заради поврзување со пријавата за изведување 
инвестициони работи во странство; 

8) во рубриката ..забелешка" се запишува бро-
јот и датумот на одобрението од надлежниот орган 
за изведување на инвестиционите работи. 

Извоз на услуги за поправки и облагородување 

12. Договорите за извоз на услуги за поправки и 
облагородување се пријавуваат на образецот на при-
јавата за склучен договор за ИЗЕОЗ која се попол-
нува на начинот пропишан во точка 5 на ова упат-
ство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 6 се запишува вредноста'на'до-
говорената услуга во валута, со два децимала; 

2) рубриката 8 не се пополнува; 
3) во рубриката 14 се запишува цената на услу-

гата со два децимала; 
4) рубриката 18 не се пополнува: 
5) во рубриката 19 се запишува видот на услуга-

та, а засенченото поле останува празно; 
6) во рубриката 20 се запишува тарифниот број и 

наименувањето на стоките од Одлуката за определу-
вање на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, за 
облагородените стоки, а во засенченото поле се за-
пишува деветцифрената шифр^ на стоките од таа 
одлука; 

7) во рубриката 21 се запишува ознаката за фор-
мата на извозот од Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран, за об-
лагородени стоки, а во засенченото поле шифрата од 
кодексот на-шифрите; 

8) во рубриката 22 се запишува називот а во за-
сенченом поле шифрата на дејноста во која спа-
ѓаат стоките што се облагородени, односно поправе-
ни, на нивото на подгрупата на дејностите според 
Одлуката за Единствената класификација на дејно-
стите ; 

9) во рубриката 23 се запишува називот на ор-
ганизацијата на здружен труд која дава услуги за 
облагородување стоки. Ако облагородувањето на 
стоки го вршат повеќе производствени организации 
на здружен труд, во оваа рубрика се запишува 
„според спецификацијата", а во спецификацијата се 
наведуваат сите организации на здружен труд што 
вршат облагородување на стоките; 

10) во рубриката 27 се запишува вредноста на 
облагородени!^ стоки, односно вредноста на попра-

вените стоки, Оваа вредност се запишува како це-
лобројна вредност, без децимали; . 

11) во- рубриката 28 се запишува вредноста на 
додатниот материјал во валутата, без децимали, ако 
со договорот со странскиот порачувач на услугата за 
поправка и облагородување е предвидено покрај ус-
лугата организацијата на здружен труд да дава и 
материјал кој се наплатува посебно. За вредноста 
на материјалот (од рубриката 28) се поднесува до-
датна пријава под истиот број и датум, која се раз-
ликува според „подбројот". Пополнувањето на до-
датната пријава се врши на начинот предвиден во 
точка 5 на ова упатство, а во рубриката 29 во прво-
то засенчено поле се запишува шифрата на видот 
на извозната работа — извоз на услуги за поправка 
и облагородување. Другите исенчени полиња остану-
ваат празни; 

12) ако домашна организација на здружен труд 
склучила со странскиот партнер договор за облаго-
родување на странски стоки, со наплата во натура, 
кон пријавата за склучен договор за извоз на услу-
ги за облагородување се поднесува и пријавата за 
склучен договор за увоз на стоки на образецот 
76. Пополнувањето на пријвата за увоз на стоки се 
врши на начинот пропишан во точка 17 на ова упат-
ство. Во пријавата се внесуваат податоци за стоките 
што се увезуваат како надомест за извршената ус-
луга. 

Ђ.о рубриката 32 се запишуваат идентификацио-
ните елементи заради поврзување на оваа пријава 
со пријавата за извоз на услуги за облагородување,-
и тоа: во првото засенчено поле се -запишува ши-
фрата на видот на извозната работа —* извоз на ус-
луга за облагородување, во второто засенчено поле се 
запишува матичниот број на извозникот, во третото 
засенчено поле се запишува бројот на извозната 
пријава вклучувајќи го и подбројот на пријавата 
(ако не постои подброј, кон бројот на пријавата се 
допишува една нула), а во четвртото засенчено поле, 
се запишува годината на склучувањето на договорот, 
со двете последни цифри. 

Извоз на други услуги 

13. Договорите за извоз на други услуги се при-
јавуваат на образецот на пријавата за склучен до-
говор за извоз, која се пополнува на начинот про-
пишан во точка 5 на ова упатство, со следните из-
мени за одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на до-
говорената услуга во валута, со два децимала; 

2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14, 15 и 18 не се попол-
нуваат; 

3) во рубриката 19 се запишува поблискиот на-
зив ца услугата; 

4) рубриките 20 и 21 не се пополнуваат. 

III. ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР 
ЗА УВОЗ 

14. Пријавувањето на склучените договори за 
увоз на стоки и услуги се врши на образецот 76 — 
— Пријава за склучен договор за увоз, кој е даден 
како прилог кон ова упатство. 

Ако со еден склучен договор се договорени по-
веќе видови валути за плаќање се поднесуваат онол-
ку пријави колку што има валути. Овие пријави 
имаат ист број, а се разликуваат според подбројот 
кај .започнува од 1 за првата валута. 

Ако со една пријава за склучен договор за увоз. 
на услуга за поправки се пријавува и увоз на сто-
ки се поднесуваат две пријави и тоа посебно за ус-
лугата, а посебно за стоките,, со ист број, а се раз-
ликуваат само според подбројот. у 
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Ако со еден склучен договор за увоз се прија-
вуваат повеќе видови стоки или услуги со различни 
тарифни броеви, со увоз од повеќе земји, како и со 
различни земји на"4потекло на стоки и др., кон при-
јавата се поднесува спецификација на образецот 77 
— Спецификација на пријава за склучен договор за 
увоз. 

Ако со еден склучен договор за увоз се предви-
дени повеќе единици на мера, количества, како и 
повеќе цени по единица на мера, кон пријавата за 
склучен договор за увоз се поднесува спецификаци-
ја на образецот 78 — Спецификација на цени. 

Во случајот ст. 3 и 5 на оваа точка, соодветните 
рубрики на образецот 76 остануваат непополнети, и 
во нив се запишува само „според спецификацијата", 
а засенчените полиња остануваат празни. 

Образец 79 — Барање за измена на* пријава и 
спецификации за увоз, се поднесува за сите видови 
рекламации без оглед дали е во прашање сведува-
ње на претходно поднесената пријава врз фактична-
та вредност или некоја рубрика од пријавата (обра-
зец 76) или некој ред или колона од образецот за 
спецификации (обрасци 77 и 78) се менува. Во овој 
случај се подвлекува зборот „рекламација" во гор-
ниот десен агол на образецот, а во засенченом поле 
се запишува ознаката „1". Образецот на барањето се 
поднесува и кога се поништува целата пријава по 
која нема да дојде до увоз. Во овој случај се под-
влекува зборот „поништено", а во засеченото поле 
се запишува ознаката „2". Кај барањето за пониш-
тување на пријава,сите колони на тој образец оста-
нуваат непополнети. 

15. Во образецот на пријавата за склучен дого-
вор за увоз, во левиот горен агол (увозник) се за-
пишува називот и седиштето на организацијата на 
здружен труд што ја поднесува пријавата. Во за-
сенченом поле (3—9), во горниот десен агол на об-
разецот под бројот на образецот (76), се запишува 
матичниот број на увозникот од единствениот ре-
гистар на организациите и заедниците распоредени 
според дејностите што го водат републичките заво-
ди за статистика. 

16. Во рубриката форма на увозната работа се 
запишува формата на увозната работа, и тоа: 

1) увоз на стоки, 
2) долгорочна производствена кооперација, 
3) увоз на стоки во закуп, 
4) компензациска работа, 
5) вложување странски средства, 
6) прибавување право на индустриска сопстве-

ност, 
7) посредување во надворешнотрговскиот про-

мет, 
8) отстапување изградба на инвестиционен об-

јект на странски, изведувач во Југославија, 
9) увоз на услуги за поправки и облагороду-

вање, 
10) увоз »на други услуги. 
Во засенченото поле (10 до 11) се внесува ши-

фрата на видот на увозната работа од кодексот на 
шифрите. ? 

Увоз на стоки 

17. Во одделни рубрики на образецот на прија-
вата за склучен договор за увоз се зашилува: 

1) во рубриката 1 (број на пријавата) се запишу-
ва бројот од контролникот што го водат организа-
циите на здружен труд во смисла на Наредбата за 
водење евиденција за склучените девизни и кредит-
ни работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/77); 

2) во рубриката 2 (подброј на пријавата), ако е 
во прашање случај од точка 14 ст. 2 и 3 на ова упат-
ство во засенченото поле се запишува едноцифрен 
број, за да можат пријавите што имаат заеднички 
број да се разликуваат меѓусебно. Ако се поднесу-
ва само една пријава ова поле останува празно; 

3) во рубриката 3 (датум на склучувањето на 
договорот се запишува датумот на склучувањето на 

* договорот со шест цифри (на пр.: 1 февруари 1978 
како 01.02.78); 

4) во рубриката 4 (странски продавач — изврши-
тел) се запишуваат називот, седиштето и земјата на 
странскиот продавач со кој е склучен договор. Во 
првото засенчено поле се запишува ознаката „1" ако 
продавачот е претпријатие основано во странствово 
смисла на член 11 точка 1 од Законот за вршење 
стопански дејности во странство, а ако продавачот е 
мешовито претпријатие основано во странство во 
смисла на член 11 точка 2 на тој закон се запишува 
ознаката „2". Во второто засенчено поле се запишува 
шифрата на земјата од кодексот на шифрите; 

5) во рубриката 5 (валута на плаќањето) се за-
пишува видот на валутата во КОЈ а се плаќаат уве-
зените СТОКИ, односно услуга. Во засенченото поле 
се запишува шифрата на валутата, од кодексот на 
шифрите; 

6) во рубриката 6 (фактурна вредност на догово-
рот во валута) се запишува фактурната вредност на 
стоките, односно услугата, во валута, со два деци-
мала, и тоа бруто вредноста на стоките без нама-
лување за евентуално договорените разлики наве-
дени во рубриките 15 и 16 на ова упатство. Изво-
зот со два децимала може да се запише каде и да 
било во рубриката и на вообичаен начин (треба да 
се пишува 10.580,00 а не 10.580 —; 

7) во рубриката 7 (трошоци на испораката^ 
во валута до југограница) се запишуваат тро-
шоците за превоз ,осигурување и експедирање на 
стоки од местото на испораката во странство до ју-
гословенска граница и тоа во валутата на плаќање-
то, без децимали. Пресметувањето на трошоците се 
врши според курсот кој е во важност на денот на 
поднесувањето на пријавата кој го утврдува Сојуз-
ниот извршен совет во смисла на член 50 од Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со 
странство. Ако е договорен паритет на испораката 
на стоки франко југограница оваа рубрика не се по-
полнува', 

8) во рубриката 8 (вредност франко југограница 
во валута) се запишува вредноста на стоките во ва-
лута, со два децимала, која се добива со сведува-
ње на фактурната вредност од рубриката 6 врз вред-
носта франко југрграница. Ако е договорен паритет 
на испораката во странство, фактурната вредност 
се зголемува за сите трошоци од местото на испора-
ката (експедирање, превоз, осигурување) до ју-
гословенската граница; 

9) во рубриката 9 (начин на плаќање) се запишу-
ва начинот на кој се врши плаќањето (за готово, на 
кредит, за готово'и на кредит, без наплата, во на-
тура). Во засенченом поле се запишува "соодветната 
Шифра од кодексот на шифрите). 

10) во рубриката 10 (број на кредитната пријава)1 

се ^запишува бројот под кој е регистрирана кај на-, 
родната банка пријавата за склучена кредитна ра-
бота во смисла на член 138 точка 1 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство; 

11) во рубриката 11 (начин на склучување на ра-
ботата) се запишува начинот на кој е склучена ра-
ботата: директно, преку посредник или застапник. 
Ако договорот е склучен преку посредник или за-
стапник се наведува името, седиштето и земјата на 
посредникот односно застапникот. Во првото засен-
чено поле се занишува ознаката „1" ако посредник 
или застапник е претпријатие основано во стран-
ство во смислу на член 11 точка 1 од Законот за вр-
шење стопански дејности во странство. Ако посред-
ник или застапник е мешовито претпријатие осно-
вано во странство во смисла на член 11 точка 2 на 
тој закон се запишува ознаката „2". Во другите слу-
чаи ова полеостанува празно. Во второто засенчена 
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поле се запишува шифрата на земјата посредник 
или застапник, од кодексот на шифрите; 

12) во рубриката 12 (единица на мера) се запи-
шува кратенката за соодветната единица на мера 
по која е договорена цената на стоките, а во засен-
ченом поле шифрата од кодексот на шифрите; 

13) во рубриката 13 (количество) се запишува 
количеството на стоките во договорената единица на 
мера, со два децимала. Ако количеството е догово-
рено со клаузулата „сса" тогаш пред количеството 
се наведува и таа клаузула; 

14) во рубриката 14 (цена по единица на мера во 
валута) се запишува договорената фактурна це-
на на- стоките по единица на мера во валута., со два ' 
децимала. Производот на вредностите на рубриките 
13 и 14 ја дава уредноста од рубриката 6; 

15) во рубриката 15 (договорени разлики со про-
давачот, односно извршителот на услугата) се за-
пишува процентот или апсолутниот износ зависно 
од тоа како е договорено, со означување на- видот на 
разликата (рабат, каса—шконто и др.). Во првото за-
сенчено поле се запишува процентот со еден деци-
мал (на пр.: 12,5 или 5,5) ако е договорена разлика 
во процент. Во второто засенчено поле се запишува 
апсолутниот износ во валута со два децимала ако е 
договорена разлика во апсолутен износ. Ако посто-
јат повеќе видови договорени разлики, се искажу-
ваат збирно во процент, односно во апсолутен износ, 
а во рубриката „забелешка" се специфицираат пое-
динечно; 

16) во рубриката 16 (други договорени разлики) 
се запишува процентот или апсолутниот износ, за-
висно од тоа како е договорено со означување на 
видот на договорента разлика која не е пресметана 
во фактурата со купувачот (посредничка*, односно 
застагпшчка провизија и др.). Во првото засенчено 
поле се запишува процент со еден децимал, ако е 
договорена разлика во проценти. Во второто засен-
чено поле се запишува шифрата на валутата во ко-
ја се плаќа провизијата од кодексот на шифрите, а 
во третото засенчено поле се запишува апсолутниот 
износ вб валута, со два децимала ако е договорена 
разлика во апсолутен износ. Ако постојат повеќе 
видови договорени разлики, се искажуваат збирно 
во процент, односно во апсолутен износ, а во рубри-
ката „забелешка" се специфицираат поединечно; 

17) во рубриката 17 (земја од која се увезува) 
се запишува називот, а во засенченото поле ши-
фрата, од кодексот на шифрите на земјата од која 
се увезуваат стоките односно услугата. Ако стоките 
се испорачуваат од коксигнационен склад во Југо-
славија, а плаќањето се врши непосредно на стран-
ската фирма — сопственик на стоките, како земја на 
увозот се запишува земјата на странскиот прода-
вач (сопственик на стоките). Ако странскиот прода-
вач испорачува стоки од свое производство ^од кон-
сигнргтпонен склад во друга земја, во рубриката 
„забелешка" треба да се наведе дека се увезуваат 
стоки од консигнационен склад на продавачот кој 
се наоѓа во односната земја; 

18) БО рубриката 18 (земја на потеклото на сто-
ките, се запишува земјата во која се произведени 
стоките, а во засенченом поле се запишува земјата 
од кодексот на шифрите; 
• 19) БО рубриката 19 (паритет) се запишува дого-

ворениот паритет, со означување на местото или 
границата на која се однесува паркетот. Кај уво-
зот на стоки со договорен паритет франко југогра-
ница се запишува називот на соседната земја од ко-
ја се увезуваат стоките. Ако се увезуваат стоки за 
кои се договорени повеќе различни паритети се за-
пишуваат сите паритети; 

20) во рубрикта 20 (трговски назив на стоките, 
односно услугата), се запишува трговскиот назив на 
стоките, односно видот на услугата што е предмет 
на договор. Засенченото поле останува празно; _ , 

21) во рубриката 21 (тарифен број и наименува-
ње на стоките според Царинската тарифа) се за-
пишува тарифниот број и наименувањето на стоки-
те од Одлуката за определување на стоките чиј увоз 
и извоз се регулирани, а во засенченом поле се за-
пишува деветцифрената шифра на тарифниот број 
од таа одлука; 

22) во рубриката 22 (режим на увозот) се запи-
шува ознаката на режимот од Одлуката за опреде-
лување на стоките 4iif увоз и извоз е регулиран 
и шифрата на режимот на увозот од кодексот на 
шифрите; 

23) во рубриката 23 (стопанска дејност) се за-
пишува називот, а во засенченом поле шифрата на 
соодветната дејност на нивото на подгрупата (6 ци-
фри) во која спаѓаат стоките, односно услугата 
според Одлуката за Единствената класификација на 
де^остите; 

24) во рубриката 24 (извор на средствата за пла-
ќање) се запишува изворот на девизните средства 
за плаќање од кои според прописите ќе се платат 
увезените стоки, односно услуга. Во засенченом по-
ле се запишува шифрата на изворите на средствата 
од кодексот на шифрите; 

25) во рубриката 25 (намена на увозот) се запи-
шува називот на намената на увозот: 

— опрема, 
— репродукциони материјали и суровини, 
—̂  резервни делови за тековно одржување, 
— резервни делови за инвестиционо.одржување, 
— лична потрошувачка. 
— потрошен материјал. 
Во засенченото поле се запишува шифрата на 

намената на увозот од кодексот на шифрите; 
26) во рубриката 26 (корисник на стоките, од-

носно услугата) се запишува називот и седиштето 
на стоките, односно услугата, со означување на не-
говиот матичен број од единствениот регистар на 
организациите и заедниците распоредени според 
дејностите, кој се води кај републичките заводи за 
статистика. Тој матичен број се запишува во засени 
ченото поле; 

27) во рубриката 27 (рок за извршување на уво-
зот) се запишува рокот до кој според договорот тре-
ба да се изврши увозот; 

2ф во рубриката 28 (динамика на увозот во про-
центи) се запишува реализацијата на увозот според 
договорот по квартали во тековната година, во на-
редната година според полугодиште, а за другите 
години, заедно, и тоа во проценти во цел износ; 

29) во рубриката 29 (договорени камати) се за-
пишува во вредноста на договорената камата и дру-
гите трошоци на кредитите во валутата на плаќа-
њето. со два децимала; 

30) рубриките 30 и 31 не се пополнуваат; 
31) во рубриката 32 (елементи за поврзување) во 

првото засенчено поле се запишува ознаката „10" 
ако се врши увозот во рамките на договорот за де-
ловнотехничка соработка склучен во смисла на член 
44 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство. Во другите случаи оваа рубрика остану-
ва празна; 

32) во рубриката „забелешка" се запишуваат по-
датоците од договорот и другите податоци што се од 
значење за прифаќањето на пријавата, а за кои не 
се пропишани рубрики во пријавата или просторот 
во рубриката е недоволен. Во оваа рубрика се вне-
сува бројот и датумот на согласноста, одобрението, 
решението и др. од надлежниот орган, ако биле по-
требни за вклучување на договорот, како и гарант-
ниот рок ако е предвиден со договорот. 

Долгорочна производствена кооперација 

18. Договорите за долгорочна производствена ко-
операција се пријавуваат на образецот на прија-
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вата за склучен договор за увоз, која се пополнува 
на начинот пропишан во точка 17 на ова упатство, 
со следните измени за одделни рубрики, и тоа; 

1) во рубриката 5Г ако плаќањето се врши со 
пребивање на должењата и побарувањата (преку 
контокорентна сметка) се запишува ознаката на ви-
дот на валутата во која се врши пресметката врз 
контокорентната сметка, а во засенченото поле ши-
фрата на валутата од кодексот на шифрите: 

- 2) во рубриката 9 се запишува контокорентната 
или девизната сметка, а во засеченото поле се за-
пишува шифрата од кодексот на шифрите. Ако на-
чинот на плаќање е преку девизна сметка се запи-
шува шифрата „за готово", односно „на кредит", од 
кодексот на шифрите; 

3) во рубриката 24 се запишуваат зборовите: 
„долгорочна производствена кооперација", а во за-
сенченом поле шифрата од кодексот на шифрите; 

4) во рубриката „забелешка" се запишува бројов 
и датумот на решението за запишување на договор 
во регистарот кој се води во Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, како и бројот и датумот 
на согласноста за увоз издадена од надлежниот ор-
ган и број и датум на одобрението од народната 
банка на републиката односно од народната банка 
на автономната покраина за отворање контокорен-
тна сметка. 

Посредување во надвореншотрговскиот промет 
19. Договорите за посредување во надворешно-

трговскиот промет се пријавуваат врз образецот на 
пријавата за склучен договор за увоз, која се попол-
нува на начинот пропишан во точка 17 на ова упат-
ство, со тоа што во рубриката „забелешка" се запи-
шува бројат и датумот на одобрението од надлеж-
ниот орган за склучување на договорот за посре-
дување во надворешнотрговскиот промет. 

Увоз на стоки во закуп 
20. Договорите за увоз на стоки во закуп се при-

јавуваат врз образецот на пријавата за склучен до-
говор за увоз, која се пополнува на начинот про-
пишан во точка 17 од ова упатство, со следните 
измени за одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 4 се запишува називот, седиш-
тето и земјата на странскиот закуподавец со кој е 
склучен договор за закуп на стоки, а во второто 
засенчено поле се запишува шифрата на земјата од 
кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 6 се запишува вкупната фак-
турна вредност на закупнината, во валутата на пла-
ќањето, со два децимала; 

3) во рубриката 27 се запишува рокот на тра-
ењето на договорот за закуп; 

4) во рубриката 30 се запишува фактурната 
вредност на стоките што се земаат во закуп, во ва-
лутата на плаќањето во цел износ, без децимали; 

5) во рубриката „забелешка" се запишуваат из-
носите и роковите на стасаноста на плаќањето на за-
купот според договорот. 

Коашекзациода работа 
21. Договорите за компензациони работи се при-

јавуваат врз образецот на пријавата за склучен до-
говор за увоз, која се пополнува на начинот про-
пишан во точка 17 на ова упатствоу со тоа што во 
рубриката „забелешка" се запишува бројот и да-
тумот на одобрението од надлежниот орган за склу-
чување на договорот. 

Вложување странски средства 

22. Договорите за вложување странски средства 
се пријавуваат врз образецот на пријавата за склу-
чен договор за увоз, која се пополнува на начинот 
пропишан во точка 17 од ова упатство, со следните 
измени во одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 3 се запишува бројот и датумот 
на решението за регистрација на договорот кај Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија; 

2) во рубриката 4 се запишува називот, седиш-
тето и земјата на странското лице кое вложува 
средства во домашна организација на здружен труд; 

3) во рубриката 5 се запишува валутата од до-
говорот за вложување средства на странско лице а 
во засенченото поле шифрата од кодексот на шиф-
рите; 

4) во рубриката 6 се запишува фактурната вред-
ност на стоките во валута*, со два децимала, од дого-
ворот* за вложување средства на странско лицеЈ 

5) во рубриката 9 се запишуваат „средства на 
странски лица во натурален вид"; 

6) во рубриката 22 се запишува ознаката на ре-
жимот на увозот од Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран, а во за-
сенченом поле шифрата на режимот на увозот од 
кодексот на шифрите, како и број от . и датумот на 
согласноста од надлежниот орган издадена во сми-
сла на член 34 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство; 

7) во рубриката 24 се запишува „вложување на 
странско лице", а во засенченото поле шифрата од 
кодексот на шифрите. 

Прибавување право на индустриска сопственост 

23. Договорите за прибавување право на инду-
стриска сопственост се пријавуваат врз образецот 
на пријавата за вклучен договор за увоз, која се 
пополнува на начинот пропишан во точка 17 од ова 
упатство, со следните измени за одделни рубрики, 
и тоа: 

1) рубриките 12, 13 и 14 не се пополнуваат: 
2) во рубриката 20 се запишува поблиската оз-

нака на видот на правото на индустриска сопство- . 
ност (патент, лиценца, модел, жиг, знаење и иску-
ство и др.). Во засенченом поле се внесува шиф-
рата на видот на правото на индустриска сопстве-
ност од кодексот на шифрите; 

3) рубриките 21 и 22 не се пополнуваат; 
4) во рубриката 23 се запишува називот, а во 

засенченом поле шифрата на соодветната дејност, 
на ниво на подгрупа, во која ќе се примени однос-
ното право на индустриска сопственост; 

5) во рубриката 27 се запишува динамиката на 
извршувањето на договорените обврски; 

. 6) во рубриката „забелешка" се запишува бро-
јот и датумот на решението за регистрација на до-
говорите кај надлежниот орган, како и податоците 
од договорот или други податоци кои се од зна-
чење за следењето за извршувањето на работата, 
а за кои не е пропишана рубрика во пријавата. Ако 
со договорот се предвидени посебни услови на пла-
ќањето, треба да се наведат тие услови. 

Отстапување и изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач во Југославија 

24. Договорите за отстапување на изградбата на 
инвестиционен објект на странски изведувач во Ју-
гославија, се пријавуваат на образецот на прија-
вата за склучен договор за увоз. која се пополнува 
на начинот пропишан во точка 17 од ова упатство, 
со следните измени за одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 6 се запишува вкупната вред-
ност на работите од договорот што домашна орга-
низација на здружен труд треба да^ му ја плати 
на странскиот изведувач на работите; 

2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 и 19 не се 
пополнуваат; 

3) во рубриката 20 се запишува видот и обемов 
на работите што ги изведува странски договарач во 
Југославија; 

4) рубриките 21 и 22 це се пополнуваат; 



Страна 10 — Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок-, 6 јануари 1873 

б) во рубриката 30 се запишува вредноста на 
стоките од домашно потекло што се вградуваат во 
објектот во валутата на плаќањето од рубриката 5, 
без децимали; 

6) во рубриката 31 се запишува вредноста на 
стоките од странско потекло, што се вградуваат во 
објектот, во валутата на плаќањето од рубриката 5, 
без децимали; 

7) во рубриката „забелешка" се внесува бројот 
fr датумот на решението од надлежниот орган кај 
кој е регистриран договорот и број и датум на одо-
брението од надлежниот орган за увозот на стоките 
што ги вградува во објектот странскиот изведувач. 

За стоките што странски изведувач на работите 
ги увезува во рамките на договорот за отстапување 
изградба на инвестиционен објект во Југославија, 
не се поднесуваат посебни пријави за склучен дого-
вор за увоз. 

За'стоките што домашна организација на здру-
жен труд му ги продава на странски изведувач на 
работи заради вградување во објект се поднесува 
пријава за склучен договор за извоз на стоки на 
образецот бб. Пополнувањето на оваа пријава се вр-
ши на начинот пропишан во точка 5 од ова упат-
ство, а во рубриката 29 се внесуваат податоци за-
ради поврзување на оваа пријава со пријавата за 
отстапување изградба на инвестиционен објект на 
странски изведувач, и тоа: во првото засенчено по-
ле се запишува шифрата за работите на отстапу-
вање изградба на инвестиционен објект на странски 
изведувач, во второто засенчено поле се запишува 
матичниот број на подносителот на пријавата за 
отстапување изградба на инвестиционен објект на 
странски изведувач, во третото засенчено поле се 
запишува бројот на пријавата за отстапување из-
градба на инвестиционен објект на странски изве-
дувач, вклучувајќи ѓо и подбројот на пријавата, а 
во четвртото засенчено поле се запишува годината 
на склучувањето на договорот за отстапување из-
градба на инвестиционен објект, со двете последни 
цифри. 

За стоките што странски изведувач на работите 
ги купува во Југославија не се поднесува пријава 
за склучен договор за увоз. 

Кон пријавата за склучен договор се поднесува 
изјава во која се дава поблиско објаснение за видот 
на работите, локацијата и роковите на испораката, 
спрема ситз^ациите. Истовремено се поднесува и 
спецификација на стоките што ги увезува странски-
от изведувач, со означување на видот, количества-
то, вредноста, режимот на увозот, тарифниот број 
и Наименувањето на стоките. 

Увоз на услуги за поправки и облагородување 

25. Договорите за увоз на услуги за поправки и 
облагородување се пријавуваат на образецот на 
пријавата за склучен договор за увоз, која се по-
полнува на начинот пропишан во точка 17 на ова 
упатство, со следните измени за одделни рубрики 
и тоа: 

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на 
договорената услуга во валута со два децимала; 

2) рубриката 8 не се пополнува; 
3) во рубриката 14 се запишува цената на услу-

гата, со два децимала; 
4) рубриките 15 и 19 не се пополнуваат; 
5) во рубриката 20 се запишува видот на услу-

гите, а засенченом поле останува празно; 
6) во рубриката 21 се запишува тарифниот број 

и наименувањето на стоките од Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, 
облагородени стоки, а во засенченото поле 
се запишува деветцифрената шифра на стоките од 
таа одлука. 

7) во рубриката 22 се запишува ознаката на 
режимот на увозот за облагородени стоки од Одлу-
ката за определување на стоките чиј извоз и увоз 

е регулиран, а во засенченото поле шифрата од 
кодексот на шифрите; 

8) во рубриката 23 се запишува називот, а во 
засенченото поле шифрата на дејноста, во која спа- . 
ѓаат облагородени, односно поправени стоки, и тоа 1 

на нивото на подгрупата на дејноста според Одлу-
ката за Единствената класификација на дејностите; 

9) рубриката 25 не се пополнува; 
10) во рубриката 30 се запишува вредноста на 

облагородените стоки, односно вредноста на попра-
вените стоки, а која се добива кога кон вредноста 
на стоките што се привремено извезени заради об-
лагородување, односно поправка ќе се додаде вред-
носта на услугите. Оваа вредност се запишува во 
валута, без децимали; 

11) во рубриката 31 се запишува вредноста на 
додадениот материјал, во валута, без децимали. Ако 
организацијата на здружен труд со странски ^ д о -
говарач склучила договор со кој е предвидено по-
крај услуги за поправки странската фирма да дава 
и материјал кој се наплатува посебно, за вредноста 
на материјалот од- рубриката 31 се поднесува до-
датна пријава која има ист број и датум со крј е 
пријавена услугата, а се разликува само според под-
бројот. Пополнувањето на пријавата за увоз на ма-
теријалот се врши на начинот пропишан во точка 
17 на ова упатство, а во пријавата за увоз на стоки 
во првото засенчено поле во рубриката 32 се за-
пишува шифрата на формата на увозната работа — 
увоз на услуги за поправки од кодексот на шиф-
рите. Другите полиња на оваа рубрика не се попол-
нуваат; 

12) ако домашна организација на здружен труд 
со странски содоговарач склучила договор со кој 
е предвидено покрај услугите за облагородување 
странската фирма да дава и материјал кој посебно 
се фактурира, организацијата на здружен труд во 
тој случај не поднесува додатна пријава за вред-
носта на стоките. Во тој случај пријавата се подне-
сува на начинот предвиден за увоз на услуги за об-
лагородување; 

13) Кога домашна организација на здружен труд 
со странски содоговарач ќе склучи договор за увоз 
на услуги за облагородување на стоки со плаќање 
во натура, организацијата на здружен труд кон 
пријавата за увоз на услуги ја поднесува и прија-
вата за склучен договор за извоз на стоки, врз 
образецот бб, а таа пријава се пополнува на начи-
нот предвиден во точка 5 од ова упатство. Тие при-
јави мораат да бидат меѓусебно поврзани со броеви 
и датуми кои се внесуваат во рубриката „елементи 
за поврзување" и тоа на следниот начин: во првото 
засенчено поле во рубриката 29 на пријавата според 
извозот на стоки се запишува шифрата на видот 
на увозната работа — увоз на услуги за облагоро-
дување, во второто засенчено поле матичниот број 
на увозникот, а во третото засенчено поле бројот на 
пријавата за увоз на услуги за која се врзува таа 
извозна пријава. Покрај бројот на пријавата, во 
третото засенчено поле се внесува и подбројот на 
увозната пријава. Ако овој подброј не постои, кон 
бројот на пријавата се додава една нула. Во четвр-
тото засенчено поле се запишува годината на склу-
чувањето на договорот за увоз на услуги со двете 
последни цифри (на пр.: 1978 како 78); 

14) во рубриката „забелешка" се запишува та-
рифниот број и наименувањето на стоките од но-
менклатурата на Царинската тарифа, со режимот на 
извоз од Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран, како и вредноста за 
стоките што се извезуваат привремено на облаго-
родување. 

Увоз на други услуги 
26. Договорите за увоз на други услуги се при-

јавуваат на образецот на пријавата за склучен до-
говор за увоз, која се пополнува на начинот про-
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пишан во точка 17 од ова упатство, со следните из-
мени за одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 6 се запишува вредноста на до-
говорената услуга во валута, со два децимала; 

2) рубриките 7, 8, 12, 13, 14 и 15 не се попол-
нуваат; > 

3) во рубриката 20 се запишува поблискиот на-
зив на услугата; 

4) рубриките 21, 22 и 25 не се пополнуваат. 

IV. ДРУГИ ОБРАСЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА СКЛУЧЕНР1 ДОГОВОРИ ЗА 

ИЗВОЗ 

Спецификација на пријавите за склучен договор 
за извоз 

27» Спецификацијата на пријавата за склучен 
договор за извоз (образец 67) се пополнува на след-
ниот начин: 

1) во заглавјето на образецот (извозник) се за-
пишува називот и седиштето на организацијата на 
здружен * труд што склучила договор со странски 
содоговарач за надворешпотрговски промет, која 
поднесува пријава. Во засениеното поле (3—9) во 
горниот десен агол на образецот под бројот на обра-
зецот (67) се запишува матичниот број на извозни-
кот од единствениот регистар на организациите и 
заедниците распоредени според дејностите, што го 
водат републичките заводи за статистика; 

2) во поднасловот на образецот (форма на из-
возната работа) се запишуваат податоци на начинот 
пропишан во точка 4 на ова упатство; 

3) во десниот горен агол на образецот (број и 
подброј на пријавата и година на склучувањето на 
договорот) под шифрата на формата на извозната 
работа, во првото засенчено поле се запишува бро-
јот, во второто-подбројот на пријавата за која се 
поднесува спецификација, а во третото — годината 
на склучувањето на договорот, со двете последни ци-
фри (на пр.: 1978, како 78); 

4) во десниот горен агол на образецот под бро-
јот, подбројот на пријавата и годината на склучу-
вањето на договорот (на местото предвидено за озна-
чување на производителот на стоки, односно дава-
телот на услуга) се зашилува називот и адресата 
на производителот на стоки, односно на давателот 
на услуги — изведувачот на инвестициони работи, 
а во засенченото поле неговиот матичен, број од 
единствениот регистар на организациите и заедници-
те распоредени според дејностите, што го водат ре-
публичките заводи за статистика. 

28. Колоните на образецот спецификација на 
пријава за склучен договор за извоз, се пополнуваат 
на следниот начин: 

1) во колоната 1 (реден број) се запишува ред-
ниот број на редот на спецификацијата во рамките 
на еден производител на стоки, односно давател на 
услуга. Ако кон пријавата се поднесуваат повеќе 
обрасци на спецификации, редните броеви на редот 
на спецификацијата продолжуваат; 

2) во колоната 2 (тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа), ако со една 
пријава се опфатени повеќе стоки, се запишува та-
рифниот број и наименувањето на стоките според 
Царинската тарифа, како во рубриката 20 на прија-
вата за извоз, а во засенченото поле деветцифрена-
та шифра на тарифниот број за овие стоки. Во 
другите случаи оваа колона не се пополнува; 

3) во колоната 3 (трговски назив на стоките, 
односно вид на услугата) се запишува трговскиот 
назив на стоките, односно видот на инвестиционите 
работи, а во засенченото поле шифрата на видот на 
инвестиционите работи од кодексот на шифрите, 
ако со една пријава за изведување инвестициони 
работи се опфатени повеќе работи. Во другите слу-
чаи оваа колона не се пополнува; 

4) во колоната 4 (стопанска дејност) се запишу-
ва називот, а во засенченото поле шифрата на со-

одветната стопанска дејност, на нивото на подгрупа 
во која спаѓаат стоките, односно услугата, ако со 
една пријава се предвидени повеќе производи, од-
носно повеќе различни услуги што, според Одлука-
та за Единствената класификација на дејностите, 
имаат различни шифри. Во другите случаи оваа 
колона не се пополнува; 

5) во колоната 5 (земја во која се извезува) се 
запишува називот, а во засенченом поле шифрата 
на земјата, ако врз основа на една пријава се из-
везуваат стоки во повеќе земји. Во другите случаи 
оваа колона не се пополнува; 

6) во колоната 6 (режим) се запишува кратен-
ката за режимот на извозот, а во засенченото поле 
шифрата на режимот на извозот, ако постојат пове-
ќе режими на извоз. Во другите случаи оваа ко-
лона не се пополнува. 

7) во колоната 7 (вредност во валута) се запи-
шува вредноста на извозот за еден производител на 
стоки, односно давател на услуги — изведувач на' : 

работи, за еден вид стоки за еден вид инвестициони 
работи, за една стопанска дејност, за една земја на 
извоз и еден режим. Вредноста се запишува со два 
децимала во валутата на наплатата што е наведена 
во пријавата кон која се поднесува спецификаци-
јата. Вкупната вредност според спецификацијата е 
еднаква на вредноста од рубриката 6 на пријавата 
за склучен договор за извоз (образец бб). 

Спецификација на цени 
29. Спецификацијата на цени (образец 68) се по-

полнува на следниот начин: 
1) во заглавјето на образецот (извозник) се вне-

суваат податоци на начинот пропишан во точка 27 
на ова упатство; 

2) во поднасловот на образецот (форма на извоз-
ната работа) се запишуваат податоците на начинот 
пропишан во точка 4 на ова упатство; 

3) во десниот горен агол на образецот (број, под-
број на пријавата и година на склучувањето на до-
говорот) се запишуваат податоци на начинот пропи-
шан во точка 2 на ова упатство. 

30. Во колоните на образецот спецификација на 
цени, се запишува: 

1) во колоната 1 (реден број) се запишува ред-
ниот број на редот на спецификацијата; 

2) во колоната 2 (шифра на стоките), ако со 
една пријава се опфатени повеќе видови стоки се 
запишува деветцифрената шифра на тарифните 
броеви за односните стоки. Во другите случаи оваа 
колона не се пополнува; 

3) во колоната 3 (тип и единица на мера) се за-
пишува типот — моделот на стоките доколку це-
ните се зависни од тиопт — моделот на стоките кои 
имаат единствена шифра на стоките од колоната 2 
на овој образец. Во оваа колона се запишува и 
соодветната кратенка, а во засенченом поле се за-
пишува шифрата за единица на мера во која е из-
разено количество на стоките од колоната 4. Оваа 
колона не се пополнува ако е употребена единствена 
единица на мера за сите стоки што се предвидени 
со договорот за извоз; 

4) во колоната 4 (количество) се запишува коли-
чеството на стоките во единица на мера, со два де-
цимала. Количеството се однесува на едни стоки, една 
цена и една единица на мера; 

5) во колоната 5 (цена) се запишува цената по 
единица на мера во валутата на наплатата, со два 
децимала; 

6) во колоната 6 (вредност во валута) се запи-
шува вредноста на извозот за еден вид стоки и е д н а 
цена. Вредноста се запишува со два децимала, во 
валутата на наплатата што е наведена во пријавата 
за која се поднесува спецификацијата. Вкупната 
вредност според спецификацијата треба да е една-
ква на вредноста од рубриката 6 на пријавата за 
склучен договор за извоз (образец бб). 
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Барање за измена на пријава и спецификации за 
извоз 

31. Барањето за измена на пријава и специфи-
кации за извоз, (образец 69) се пополнува така што, 
ако претходно поднесената пријава се сведува на 
фактичната вредност или некоја рубрика од прија-
вата (образец бб), или некој ред или колона од об-
расците за спецификации (образец 67 и 68), се ме-
нува — се подвлекува зборот „рекламација" во гор-
ниот десен агол ка образецот, а во засенченом поле 
се запишува ознаката „1". Кога се поништува це-
лата пријава, според која нема да дојде до извоз, 
се подвлекува зборот „поништено" а во засенченом 
поле се запишува ознаката „2". Кај барањето за 
поништување на пријава сите колони на овој обра-
зец не се пепелиуваат. 

Во заглављем од левата страна (извозник) се 
внесуваат податоци на начинот пропишан во точка 
3 на ова упатство. 

Десно од насловот на образецот (број, подброј 
на пријавата и година на склучувањето на догово-
рот, во првото засенчено поле се запишува бројот, 
во второто подбројот на пријавата која се рекла-
мира, односно поништува, а во третото засенчено 
поле се внесува годината на склучувањето на дого-
ворот, со двете последни цифри. 

32. Колоните на образецот на барањето за изме-
на на пријава и спецификации за извоз се попол-
нуваат на следниот начин: 

1) во колоната 1 (број на образецот) се запишува 
бројот на образецот кој се рекламира. Користејќи 
ја ознаката за дето (") овој податок мора постојано 
да се повторува во сите редови на образецот; 

2) во колоната 2 (број на рубриката) се запи-
шува бројот на рубриката од образецот на пријавата 
за извоз (образец бб) која се менува, односно бројот 
на редот на спецификацијата (обрасци 67 и 68) во 
кој дошло до промена; 

3) во колоната 3 (број на колоната) се запишува 
бројот на колоната и спецификацијата (обрасци 67 
и 68) која се мену ра, односно редниот број на по-
лето на некоја ру бонка од пријавата за склучен 
договор за изгсоз (образец бб) ако оваа рубрика има 
повеќе засенчена полиња, како што е случајот со 
рубриките 25 и 29); 

4) во колоната 4 (назив на податокот) се запи-
шува називот на носата содржина на податокот од 
колоната 6 на овој образац доколку таа нова содр-
жина е некоја шифра. Ако се менува износ, новата 
содржина на податокот не треба да се шифрира, а 
колоната 4 не се пополнува; 

5) во колоната 5 (стара содржина на податокот) 
Се запишува старата шифра или стариот износ кој 
се менува; 

6) во колоната 6 (нова содржина на податокот) 
Се запишува новата шифра или новиот износ кој 
во соодветниот образец ол колоната 1, во соодвет-
ната рубрика од колоната 2. или во соодветниот ред 
Од колоната 3 на овој образец треба да ја замени 
старата содржина на податокот во засенченом поле. 
V. ДРУГИ ОБРАСЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 

УВОЗ 
Спецификација на пријава за склучен договор за 

увоз 
33. Спецификацијата на пријава за склучен до-

говор за увоз (образец 77 кој е даден кон ова упат-
ство). се пополнува на следниот начин; 

1) во заглављем на образецот (увозник) се запи-
шува ка зивот и седиштето на организацијата на 
здружен труд што склучила договор со странски 
содоговарач за надворешнотрговскиот промет, која 
поднесува пријава. Во засенченом поле (3-9) во 
горниот десен агол на образецот, подбројот на обра-
зецот (77) се запишува матичниот број на увозникот 

од единствениот регистар на организациите и заед-
ниците распоредени според дејностите, кој го водат 
републичките заводи за статистика; 

2) во поднасловот на образецот (форма на увоз-
ната работа) се запишуваат податоци на начинот 
пропишан во точка 16 на ова упатство; 

3) во десниот горен агол на образецот (број, под-
број и година на склучувањето на договорот) под 
шифрата на формата на увозната работа, во првото 
засепчено поле се запишува бројот, во второто — 
подбројот на пријавата за која се поднесува специ-
фикација, а во третото — годината на домува-
њето на договорот, со двете последни цифри; 

4) во наредната колона на образецот се внесува 
спецификацијата на изворите на средствата, наме-
ната на увозот и корисникот на стоките, односно ус-
лугите. За секој корисник, за секој извор на сред-
ства и за секоја намена па увозот, се поднесува по-
себна спецификација на пријава за склучен договор 
за увоз (образец 77). 

34. Колоните на образецот на спецификаци-
јата на пријавите за склучен договор за увоз, 
се пополнуваат на следниот начин: 

1) во колоната 1 (реден број) се запишува ред-
ниот број на редот на спецификацијата; 

2) во колоната 2 (тарифен број и наименување 
на стоките според Царинската тарифа), се запишу-
ва тарифниот број и наименувањето на стоките, а 
во засенченом поле деветцифрената шифра на 
стоките, ако со договорот за увоз на стоки е пред-
виден увоз на повеќе различни стоки. Во другите 
случаи се запишува ознаката „според пријавата44, а 
засенченото поле не се пополнува; 

3) во колоната 3 (трговски назив на стоките) од-
носно услугата, се запишува трговскиот назив на 
стоките или видот на инвестиционите работи, а во 
засенченом поле шифрата на видот на инвестицио-
ните работи од кодексот на шифрите; 

4) во колоната 4 (стопанска дејност) се запишува 
називот, а во засенченото поле шифрата на соодвет-
ната стопанска дејност на нивото на подгрупа bo 
Koia спаѓаат стоките односно услугите, it ко со една 
пријава е предвиден увоз на повеќе производи, од-
носно увоз на повеќе различни услуги што, според 
Одлуката за Единствената класификација на дејно-
стите, имаат различни шифри. Во другите случаи се 
запишува „според пријавата" а засенченом поле 
не се пополнува; 

5) во колоната 5 (земја од која се увезува) се 
запишува називот, а во засенченом поле шифрата 
на земјата ако со една пријава се врши увоз од 
повеќе земји.' Во другите случаи се запишува „спо-
ред пријавата", а засеРЈченото поле не се пополнува; 

6) во колоната 6 (земја на потеклото) се запишу-
ва нази нот, а во засенченом поле шифрата на зем-
јата од кодексот на шифрите; 

7) во колоната 7 (режим) се запишува кратенка-
та за режимот на увозот, а во засенченом поле ши-
фрата на режимот на увозот; 

8) во колоната 3 (вредност во валута) се запишу-
ва вредноста на увозот за еден корисник, за еден 
вид стоки во рамките на една стопанска дејност, за 
увоз од една земја, според еден режим, за една на-
мена и еден извор на средства за плаќање. Вреднос-
та се запишува со два децимала, во валутата на 
плаќањето што е наведено во пријавата кон која се 
поднесува спецификацијата. Вкупната вредност спо-
ред спецификацијата треба да е еднаква на вред-
носта од рубриката 6 на пријавата за склучен дого-
вор за увоз (образец 76). 

Спецификација на цени 
35. Спецификацијата на цени (образец 78), се 

пополнува на следниот начин: 
1) во заглавјето на образецот од левата страна 

(увозник) се внесуваат податоците пропишани во 
точка 15 на ова упатство; 
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2) во заглавјето на образецот од десната страна 
(број и подброј на пријавата и година на склучува-
њето на договорот) се внесуваат податоци како ка ј 
спецификацијата на пријава за склучен договор за 
увоз (образец 77); 

3) во поднасловот на образецот (форма на увоз-
ната работа) се внесуваат податоците наведени во 
точка 16 на ова упатство. 

36. Во колоните на образецот спецификација на 
цени, се запишува: 

1) во колоната 1 (реден број) се запишува редни-
от број на редот на спецификацијата; 

?) во колоната 2 (шифра на стоките) се запишува 
шифрата на стоките според номенклатурата од Ца-
ринската тарифа; 

3) во колоната 3 (тип и единица на мера) се за-
пишува типот, моделот или различните димензии 
на стоките ако од тоа зависат договорените цени, 
а во засенченом поле шифрата за единица на мера 
во која е изразено количеството на стоките од ко-
лоната 4. Оваа колона не се пополнува ако е упот-
ребена единствена единица на мера за сите стоки 
што се предвидени со договорот за извоз; 

4) во колоната 4 (количество) се запишува ко-
личеството на стоките во единица на мера, со два 
децимала. Количеството се однесува на едни стоки, 
една цена и една единица на мера; 

5) во колоната 5 (цена) се запишува, цената по 
единица на мера, во валутата на наплатата, со два 
децимала; 

6) во колоната 6 (вредност во валута) се запи-
шува вредноста на увозот за еден вид стоки и една 
цена. Вредноста се запишува со два децимала, во 
валутата на плаќањето што е наведена во пријавата 
кон која се поднесува спецификацијата. Вкупната 
вредност според спецификација треба да е еднаква 
на вредноста на рубриката 6 на пријавата за склу-
чен договор за увоз (образец 76). 

Барање за измена на пријава и спецификации за 
увоз 

37. Барањето за измена на пријава и специфи-
кации за увоз се поднесува на образецот 79 кој е 
даден кон ова упатство и се пополнува на .следниот 
начин: 

1) во заглавјето на образецот од левата страна 
(увозник) се внесуваат податоци на начинот потпи-
шан во точка 15 на ова упатство; 

2) во насловот на образецот од десната страна 
(број, подброј на пријавата и година на склучување-
то на договор, во првото засенчено поле се запишу-
ва бројот, во второто — подбројот на пријавата што 
се рекламира, односно поништува, а во третото — 
годината на склучувањето на договорот, со двете по-
следни цифри. 

Образецот 79 се поднесува за сите видови рек-
ламации, без оглед дали е во прашање сведување на 
претходно поднесена пријава на фактичната вред-
ност или некоја рубрика од пријавата (образец 76) 
или некој ред или колона од образецот за специфи-
кации (обрасци 77 и 78) се менува. Во овој случај 
се подвлекува зборот „рекламација" во горниот де-
сен агол на образецот, а во засенченом поле се за-
пишува ознаката „1". Образецот се поднесува и ко-
га се поништува пријавата според која нема да дој-
де до увоз. Во тој случај се подвлекува зборот „по-
ништено", а во засенченом поле се запишува озна-
ката „2". Ка ј барањето за поништување на пријава 
сите колони на образецот не се пополнуваат. 

38. Во колоните на образецот на барањето за из-
мена на пријава и спецификации за увоз се запи-
шува:. 

1) во колоната 1 (број на образецот) се запишува 
бројот на образецот кој се рекламира. Користејќи 
ја ознаката за д е м (") овој податок не мора посто-
јано да се повторува во сите редови на образецот; 

2) во колоната 2 (број на рубриката) се запи-
шува бројот на рубриката од образецот на пријава-

та за склучен договор за увоз (образец 76) која со 
менува, односно бројот на редот на спецификација-
та (обрасци 77 и 78) во кој дошло до промена; 

3) во колоната 3 (број на колоната) се запишува 
бројот на колоната во спецификацијата (обрасци 77 
и 78) кој се менува, односно редниот број на полето 
на некоја рубрика од пријавата за склучен договор 
за увоз (образец 76) во кој дошло до промена, ако 
оваа рубрика има повеќе полиња, како што е слу-
чајот со рубриките 28 и 32 (образец 76); 

4) во колоната 4 (назив на податокот) се запишу-
ва називот на новата содржина на податокот од ко-
лоната 6 на овој образец ако таа нова содржина е 
некоја шифра. Ако се менува износот, новата содр-
жина на образецот не се шифрира и колоната 4 не 
се пополнува; 

5) во кодната 5 (стара содржина на образецот) 
се запишува старата шифра или стариот износ кој 
се менува; 

6) во колоната 6 (нова содржина на податокот) се 
запишува новата шифра или новиот износ кој во 
соодветниот образец од колоната 1, во соодветната 
рубрика од колоната 2 или во соодветниот ред од 
колоната 3 на овој образец, треба да ја замени ста-
рата содржина на податокот во засенченом поле. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
39. Обрасците: бб — Пријава за склучен договор 

за извоз, 
67 — Спецификација на пријава 

за склучен договор за из-
4 воз, 

68 — Спецификација на цени, 
69 — Барање за измена на при-

јава и спецификации за 
извоз, 

76 — Пријава за склучен дого-
вор за увоз, 

77 — Спецификација на прија-
ва за склучен договор за 
увоз, 

78 — Спецификација на цени, 
79 — Барање за измена на 
пријава и спецификации 
за увоз, и 

— Кодексот на шифрите за пополнување на обрас-
ците во постапката за пријавување на склучените 
договори во надворешнотрговскиот промет, се пе-
чатени кон ова упатство и се негов составен дел. 

40. Според пријавите за склучените договори за 
надворешнотрговски промет што народните банкц 
ќе ги прифатат до 31 јануари 1978 година, органи-
зациите на здружен труд ќе вршат измени на 
одделни рубрики од тие пријави почнувајќи од 1 
февруари 1978 година врз образецот на пријавата за 
склучен договор за извоз (образец бб), образецот на 
пријавата за склучен договор за увоз (образец 76) и 
обрасците на с п е ц и ф и к а ц и ј е (обрасци 67, 68, 77 и 
78), што се пополнуваат на начинот пропишан со 
ова упатство. Сите рубрики на овие обрасци се по-
полнуваат без оглед дали се менуваат или не, а над 
насловот на образецот се запишува зборот „рекла-
мација". Секоја наредна измена се врши со поднесу-
вање на барањето за измена на пријава и специфи-
кации на обрасците 69 и 79. Поништувањето на при-
јавите за склучените договори за надворешнотргов-
скиот промет, што се прифатени до 31 јануари 1978 
година, се врши на обрасците 69 и 79, на начинот 
пропишан со ова упатство. 

41. Ова упатство влегува во сила на 1 февруари 
1978 година. 

Бр. 25097- 2 
5 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Базил Лудвигер, е. р. 
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Пролог f 

Образец L??. 1 2 
(Извозник) 

(Место и £атум) 

ПРИЈАВА З А СКЛУЧЕН Д О Г О В О Р З А И З В О З 

(Форма на извозната работу) 
\ 1 

1. Број на пријавата 2. Подброј на I 3. Датум на 
пријавата 1 склучувањето на 

1 Д01 о&орот 

1 1 1 

4. Странски купувач - порачувач 

il 1.1 . 
; на \ 

наплатата 

Г ! 

6. Фактурна вредно^ п о т е м н о в о валута 

1 f 
1 , [ 

7. Трошоци на испораката .во валута 
од југограница 

I : 

<8. Вредност франко југограница 
во валута : 

1 1 . 

; 9.. Начин на наплата ,Ј 10. .bp. на ирод пријава) 

1 1 1 
I'' 11. Начин на склучување на работата 

il 1 И 
12. Единица на тлора 

I I 
13. Количества 

I ! 
14. Цона по единица на мера во валута 

1 ! 
15. Договорени разлики со купувачот - порачувачот 

il 1 1.1 { 
16. Други договорени разлики 

,1 ! I« >! И . 
. 17, Земја во која се извезува 

I • 

. 18. Паритет 

1$. Трговски назив на стоките - услугата 

I 

• 20. Тарифен број и наименување наслоните според царинската тарифа 

! 
21. Режим на извозот 

I 
22. Стопанска дејност 

» 
23. Производител на стоките - давател на услугите 

24. Рок за извршувана на извозот ^ .Динамика на извозот во°с тековна година 

I I I 
| наредба година , 

1 f 
други години' ; 1 

1 ив. Ика Шие. IV кв. 1 ПОЛ. II ПОЛ. 
26. Договорена камата 

I ! I 
27. 

I 
2& 

I 
29. Елементи за поврзување 

il м и М 

Забелешка: 

Датум и заверка *ча прифаќањето на пријавата во Н Б 

Име, телефон, потпис и печат на подносителот на пријавата 
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Прилог Ѕ . 
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Прилог в 
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Прилог Т 
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Прилог Ѕ 
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Прилог 9 

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ВО ПО-
СТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СКЛУЧЕНИ-
ТЕ ДОГОВОРИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 

ПРОМЕТ 

I — ШИФАРНИК НА ДРЖАВИ 

Шисћоа Н а з и в Шифра Назив 
на земјата Шифра на земјата 

1 2 1 2 

1. Европа 

101 Албанија 118 Лихтенштајн 
102 Андора 119 Луксембург 
103 Австрија 120 Унгарија 
104 Белгија 121 Малта 
105 Бугарија 122 Монако 
106 ЧССР 123 Норвешка 
107 Данска 124 Полска 
108 ДР Германија 125 Португалија 
109 Финска 126 РовЈанија 
ИО Франција 127 Сан Марино 
111 Гибралтар 128 СР Германија 
112 Грција 129 СССР 
113 Холандија 130 Шпанија 
114 Ирска 131 Швајцарија 
115 Исланд 132 Шведска 
116 Италија 133 Велика Британија 
117 Југославија 

2. Азија 
201 Авганистан 221 Кореја Северна 
202 Бахреин 222 Кувајт 
203 Бангладеш 223 Катар и Труцијал 
204 Бурма 224 Лаос 
205 Бутан 225 Либан 
206 Филипини 2:16 Малезија 
207 Хонг-Конг 227 Малдивски Острови 
208 Индија 228 Монголија 
209 Индонезија 229 Непал 
210 Ирак 230 Оман 
211 Иран 
212 Израел 
213 Јапонија 
214 Јеменска Арапска 

Република 
215 Јемен Јужен 
216 Јордан 
217 Демократска 

Кампуќија 
218 Кина 
219 Кипар 
220 Кореја Јужна 

3. Африка 
301 Алжир 
302 Ангола 
303 Ботева на 
304 Бурунди 
305 Централна Афри-

ка ис ка Република 
306 Чад 
307 НР Бенин 
308 Габон 
309 Гамбија 
310 Гана 
311 Горна Волта 
312 Гигића 

231 Пакистан 
232 Сауди Арабија 
233 Сингапур 
234 Сирија 
235 Шри Ланка 
236 Тајланд 
237 Турцима 
238 Обединети Арап-

ски Емирати 
241 Формоза — Тајван 
242 СР Виетнам 
243 Сиким 

3)3 Гвинеја Бисао 
314 Ролези ја 
315 Јужноафриканска 

Унија 
316 Камерун 
317 Кенија 
313 Конго (Бразавил) 
319 Лесото 
320 Либерија 
321 Либија 
322 Мадагаскар 
323 Малави 
324 Мали 

1 2 1 2 

325 Мавританија 341 Уганда 
326 Маврициус 342 Заир 
327 Мароко 343 Замбија 
328 Мозамбик 34*1 Етиопија 
329 Нигер 345 Египет 
330 Нигерија 346 Екваторијална 
331 Брегот на Слонова Гвинеја 

Коска 347 Сеј ше леки Острови 
332 Руанда 348 Зеленортски Острови 
333 Сенегал 349 Коморо (Коморски 
334 Сиера Леоне Острови) 
335 Сомалија 350 Газа 
336 Судан 351 Сао Томе и 
337 Свазиланд Принципе 
338 Танзанија 352 Република 
339 Того Џибути 
340 Тунис 

4. Северна и Средна Америка 

401 Бахамски Острови 414 Костарика 
402 Барбадос 415 Куба 
403 Бермудски Острови 416 Мартини« 
404 Британски 417 Мексико 

Хондурас 418 Никарагва 
405 Ел Салвадор 419 Панама 
406 Домшшканска 420 Порторико 

Република 421 САД 
407 Гвадалупа 422 Тринидад и 
408 Гватемала Тобаго 
409 Хаити 423 Сен Ките — 
410 Холандски Антили Невис Ангиља 
411 Хондурас 424 Гренада 
412 Јамајка 425 Бритп«"^ А, ити ли 
413 Канада 

5. Јужна Америка 

501 Аргентина 508 Колумбија 
502 Боливија 509 Парагвај 
503 Бразил 510 Перу 
504 Чиле 511 Уругвај 
505 Еквадор 512 Венецуела 
506 Француска Гијана 513 Суринам 
507 Гијана (Гвајана) 

6. Океанија 

601 Австралија 605 Западни Самоа 
602 Папуа 606 Нова Гвинеја 
603 Нов Зеланд 609 Друга Океанија 
604 Фиџи 

И — ШИФАРНИК 

Вид на валутите2) 

Ј) Според „Службен лист »а СФРЈ", бр. 37/76 стр. 1040—1043. 
') Според „Службен лист на СФРЈ", бр 37/76 стр. 1043—1044. 

005 SDR 

103 ЅСН 
104 BFR 
107 DKR 
109 FMK 
ИО FF 

Special 
drawing 
grates 
Шилинг Австрија 
Франк Белгија 
Круна Данска 
Марка Финска 

• Франк Франција 
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708 
709 
710 
711 
721 
722 
723 

729 
741 
742 
743 
745 
771 

; 112 DR 
ИЗ HFL 
116 LIT 
117 DIN 
123 NKR 
128 DM 
130 РТ 
131 SFR 
132 SKR 
133 LSTG 
208 IND. RUP. 
210 IR. DIN. 
212 IZ£ 

213 YEN 
222 KUV. DIN. 
231 РАК. RUP. 
237 TLIT 
413 6AN $ 
421 USA $ 
601 A % 
603 NZ $ 
701 O $ 
702 SCH 

703 O $ 
704 O ? 
705 O $ 
706 O $ 
707 LIT 

O $ 
O $ 
o $ 
o $ 
o $ 
O £ 
OIR 

725 O $ 
726 O $ 
727 OPR 

O £ 
O $ 
O $ 
O $ 
O $ 
O $ 

- Драхма 
- Флорин 
- Лира 
- Динар 
- Круна 
- Марка 
- Пезета 
- Франк 
- Круна 
- Фунта 
- Рупија 
- Динар 
- Изр. 

фунта 
- Јен 
- Динар 
- Рупија 
- Лира 
• Долар 
- Долар 
• Долар 

Н. 3. Долар 
• Обр. долар 
- Шилинг 

• Обр. долар 
Обр. долар 

• Обр. долар 
• Обр. долар 

Лира 

• Обр. долар 
• Обр. долар 
• Обр. долар 
• Обр. долар 
• Обр. долар 
• Обр. фунта 

Обр. 
инд. рупија 
Обр. долар 

> Обр. долар 
Обр. 
пак. рупија 

' Обр. фунта 
Обр. долар 

• Обр. долар 
Обр. долар 
Обр. долар 
Обр. долар 

III. ВИД ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОП-
СТВЕНОСТ 

Шифра Н а з и в 

1 Патент 
2 Лиценца 
3 Модел 
4 Жиг 
5 Знаење и искуство (Know-how) 
8 Друго 

IV. ФОРМА НА ИЗВОЗНАТА РАБОТА 

Грција 
Холандија 
Италија 
Југославија 
Норвешка 
Германска СР 
Шпанија 
Швајцарија 
7 Шведска 
Велика Британија 
Индија 
Ирак 

Израел 
Јапонија 
Кувајт 
Пакистан 
Турци ја 
Канада 
САД — USA 
Австралија 
Нов Зеланд 
Албанија 
Австрија (саемски 
аранжмани) 
Бугарија 
Чехословачка 
Германска ДР 
Грција 
Италија 
(Трет, Горица и 
саемски аранжмани) 
Унгарија 
Полска 
Романија 
СССР 
Авганистан 
Бангладеш 

Индија 
Камбоџа 
Монголија 

Пакистан 
Виетнам Северен 
Алжир 
Египет 
Гвинеја 
Тунис 
Бразил 

Шифра Назив на извозната работа 

И Извоз на стоки ј 
12 Долгорочна производствена кооперација 
13 Посредување во надворешнотрговскиот промет 
14 Извоз на стоки во закуп 
15 Компензациона работа 
16 Отстапување право на индустриска сопственост 
17 Извоз на услуги за поправки и облагородување 
18 Изведување инвестициони работи во странство 
19 Извоз на други услуги 

V. ФОРМА НА УВОЗНАТА РАБОТА 

Шифра Назив на увозната работа 

И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

Увоз на стоки 
Долгорочна производствена кооперација 
Посредување во надворешнотрговскиот промет 
Увоз на стоки во закуп 
Компензациона работа 
Вложување странски средства 
Прибавување право на индустриска сопствено«* 
Увоз на услуги за поправки и облагородување 
Отстапување изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач во Југославија 
Увоз на други услуги 

VI НАМЕНА НА УВОЗОТ 

Шифра Н а з и в 

1 Опрема 
2 Репродукција и суровини 
3 Резервни делови за тековно одржување 
4 Резервни делови за инвестиционо одржување 
5 Лична потрошувачка 
6 Потрошен материјал 

VII — НАЧИН НА H A I T ^ ^ V - ТП " 'БЕ 

Шифра Н а з и в 

1 За готово 
2 На кредит 
3 Мешовито (за готово и на кредит) 
4 Контокорент 
5 Без наплата — плаќање 
6 Во натура 

VIII. ШИФРИ НА ИЗБОРИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ* 
СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ; 

Шифра Н а з и в 1 

1 2 

61 Сопствени девизи на организациите на здружен 
труд остварени во смисла на ст. 1 и 2 член 67 
од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство 
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62 Девизи пренесени врз основа на самоуправните 
спогодби од став 5 член 67 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со стран-
ство 

63 Девизи стечени по основ на здружување во сми-
сла на член 68 од Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство 

64 Девизи купени на девизниот пазар во смисла на 
член 69 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство 

65 Девизи за потреби на федерацијата според член 
62 од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство 

66 Девизи за потреби на републиките и автономни-
те покраини според член 73 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство 

67 Дивизи што ќе ги остварат организациите од 
член 79 на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство 

68 Девизи што ќе ги купат граѓани за определени 
потреби во смисла на член 86 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство 

69 Сопствени девизни средства на граѓани од де-
визни сметки и девизни штедни влогови според 
член 88 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство 

70 Девизи прибавени со продажба на хартии од 
вредност во смисла на член 89 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство 

71 Девизни и динарски побарувања на странски ли-
ца што можат да се трансферираат во смисла на 
член 120 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство 

72 Девизи остварени во рамките на долгорочна про-
изводствена кооперација со странство согласно 
со член 128 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство 

73 Девизи остварени по основ на инвестициони ра-
боти во странство во смисла на член 129 од За-
конот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство 

74 Девизи прибавени по основ на осигурување 
и реосигурување во смисла на член 133 од За-
конот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство 

75 Девизи прибавени со користење на странски 
кредит 

76 Девизи внесени во Југославија по основ на до-
говор за вложување средства на странски лица 
во домашни организации на здружен труд 

х 77 Девизи остварени по орнов на работење во стран-
ство — трансфер на добивка 

78 Девизи од поврат на вложени средства 
79 Девизи остварени по основ на камати по дадени 

кредити на странство 
80 Девизи остварени со заедничко работење на до-

машна организација на здружен труд и стран-
ски партнер — чл. 134 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство 

81 Девизи што можат да се трансферираат на име 
остварена добивка во домашна организација на 
здружен труд 

1 2 

82 Девизи што можат да се трансферираат како по-
врат на вложени средства во домашна организа-
ција на здружен труд 

83 Девизи пренесени на име компензација во сми-
сла на чл. 22 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство 

90 Девизи остварени од други односи со странство 
согласност со прописите 

99 Нераспоредено 

IX. ВИД НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ 

Шифра Н а з и в 

01 Изработка на експертизи и студии 
02 Изработка на инвестициони програми, инвести-

циона техничка документација и лицитацио-
ни елаборати (тендерска документација) 

03 Изработка на друга инвестициона документаци-
ја за објекти и работи 

04 Изведување на геодетски работи 
05 Изведување мелиорациони работи 
06 Облагородување земјиште и приведување на 

земјиште кон култура 
07 Изведување други истражни работи 
08 Изведување градежни работи 
09 Изведување геолошки работи 
10 Изведување рударски работи 
11 Изведување хидротехнички и други слични ра-

боти 
12 Изведување работи на внатрешно уредување И 

декорација 
13 Инсталационо! работи 
14 Монтажни работи 
15 Демонтажни работи 
16 Изведување работи врз ремонт и одржување ин-

дустриски и други постројки 
17 Пуштање во погон на постројки или опрема на 

изградени објекти и раководење со работата на 
изградени постројки, објекти и погони во гарант-
ниот рок 

18 Изградба на комплетни објекти и испорака на 
комплетна опрема 

19 Вршење надзор кај изведување објекти и ра-
боти 

20 Давање стручна помош во тек на градење и во 
работи во изградени објекти 

21 Вршење други работи во врска со изведувањето 
на инвестициони работи во странство 

X. РЕЖИМ НА ИЗВОЗОТ 

Шифра Н а з и в 

1 Слободен извоз — ЛБ 
2 Дозвола — Д 
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XI. РЕЖИМ НА УВОЗОТ 

Се земаат шифрите од КОДЕКСОТ НА ШИ-
ФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО 
ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37 76) поглавје IX, со подоцнежните из-
мени и дополненија. 

XII. ЕДИНИЦА НА МЕРА 

Се земаат шифрите од КОДЕКСОТ НА ШИФ-
РИТЕ* ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО 
ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА, поглавје, XII, со по-
доцнежните измени и дополненија. 

ХШ.ТАРИФЕН БРОЈ И НАИМЕНУВАЊЕ НА СТО-
КИТЕ СПОРЕД ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се земаат шифрите од ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е 
РЕГУЛИРАН. 

) 

XIV. СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Се земаат шифрите од ОДЛУКАТА ЗА ЕДИН-
СТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ, 
подгрупа — шестоцифрена цифра („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/76). 

з. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", бр. 243 од 19 октомври 1977 година, што 
излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/575 
3 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

4. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Kurier", бр. 295 од 26 ок-

томври 1977 година, што излегува на германски ја-
зик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/367 
5 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драско Јуришиќ, е. р. 

5. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА BECHPIKOT „BILD" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Bild", бр. 251 од 27 октом-
ври 1977 година, што излегува на германски јазик 
во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/579 
7 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

6. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,LE MONDE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот ,,Le Monde", бр. 10181 од 
23/24 октомври 1977 година што излегува на фран-
цуски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/471 
8 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
* ЗЕГ внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 
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; 7. . 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
'13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
Странски средства за масовно комуницирање и за 
Странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANCE SOIR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „France Soir", од 2 ноември 
1977 година, што излегува на француски јазик во 
Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/472 
t ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко' Јуришиќ, е. р. 

8. 
f 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
Ирански средства за масовно комуницирање и за 

транската информативна дејност во Југославија 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-

ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE" * 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Ргеѕѕе", бр. 8877 од 25 
октомври 1977 година што излегува на германски 
јазик во Виена, Австрија. 

Бр/ 650-1-2/378 
И ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

9. 

Врз основа на член 2 став 6 од Законот за заш-
тита на животните од заразните болести што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
КАЈ ЖИВОТНИТЕ ЗА КОИ МОРА ВЕДНАШ ДА 
СЕ ОБЕЗБЕДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА 
БОЛЕСТ ИЛИ НА ПРИЧИНАТА ЗА И З В И С У В А -

ЊЕ НА ЖИВОТНО 
! ' 
г 1. Заразните болести кај животните за кои мора 
веднаш да се обезбеди утврдување на заразните 
болести или на причините за пцовисување се; 

1) Африканската чума кај свињите — Pestis 
africana suum; 

2) Африканската сакагија — Lymphangiotis epi-
zoqtica; 

3) Црниот пришт — Anlrax; 
4) Беснило — Lyssa; 
5) Бруцелозата — Brucellosis; 
6) Цистицеркозата — Taeniasis; 
7) Ехинококозата — Echinococcosis; 
8) Говедската чуџа — Pestis bovina; 
9) Инфективната анемија кај коњите — Anemia 

infecliosa equorum; 
10) Чумата кај коњите — Pestis equorum; 
11) Чумата кај живината, и атипичната чума кај 

живината — Pestis avium, Pseudo pestis avium; 
12) Лептоспирозата — Leptospirosis; 
13) Леукемијата кај говедата — Leucosis bovina; 
14) Листерелозата — Listerellosis; 
15) Овчите сипаници — Variola ovina; 
16) Белодробната зараза кај говедата — Pleuro-

pneumonia contagiosa bovum; 
17) Пситакозата — Psittacosis; 
18) Q — треската — Q Febris; 
19) Сакагијата — Malleus; 
20) Салмонелозата — Salmonellosis; 
21) Лигавката и шалот — Aphtae epizooticae; 
22) Половата зараза кај коњите — Exanthema 

coitale paralyticum; 
23) Свињската чума — Pestis suum; 

. 24) Трихинелозата — Trishinelosis; 
25) Туберкулозата — Tuberculosis; 
26) Везикуларното заболување кај свињите; 
27) Чумата кај пчелите — Pestis apium; 
28) Заразната фатеност кај свињите — Encepha-

lomyelitis enzootica suum; 
29) Пролетната виремија кај кралот — Viremia 

vernalis cyprini; 
30) Еритродерматитис кај кралот — Eritroder-

matitis cyprini; 
31) Вирусна хеморагична септикемија на кали-

форниската пастрмка — Septisaemia haemorrhagica 
salmonis. 

2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 5-5761/1 
26 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Иво Куштрак, е. р. 

10. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

- дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА« 

СТА НА МЕТАЛУРГИЈАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди од областа на металургијата, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 
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1) Синтерувани метални матери-
јали. Тврди метали. Гранулометриско 
определување на вкупната содржина 
на јаглерод — — 

2) Метални правови. Определу-
вање на насилната густина со помош 
на чаша и инка —' — — — — — 

3) Метални правови. Определу-
вање на набој ната густина — — — 

4) Метални правови (освен, пра-
вови за тврди метали). Определу-
вање на компресибилноста во еден 
правец — — — — — — — —. 

5) Синтерувани. метални матери-
јали, проѕирни. Определување на го-
лемината на порите со помош на гасен 
меур 

— — JUS С.А1.530 

JUS С.А2.028 

JUS С.А2.029 

JUS C.A2.030 

— ~— — — — — — JUS C.A2.031 
6) Термичка обработка на челик. 

Површинско калење. Определување 
на ефективната длабочина на прока-
лениот слој на јаглероден челик — JUS С.А2.052 

7) Термичка обработка на челик. 
Површинско калење. Определување 
на ефективната длабочина на прока-
лениот слој — — — — — — — JUS С.А2.053 

8) Испитување на тврдоста според 
Бринел (НВ). Пресметани вредности JUS С.А4.036 

9) Испитување на тврдоста споре;, 
Викерс (HV). Пресметани вредности JUS С.А4.037 

10) Синтерувани метални мате-
ријали (освен тврди; метали). Епру-
вета за испитување со замор — JUS С.А4.322 

И) Ладно валани лимови од HI. 
којаглеродни челици. Технички ус-
лови за изработка и испорака 

12) Ладновалани лимови од ние 
којаглероднИ,челици. Облик, мерки и 
дозволени отстапувања 

— JUS С.В4.016 

— — — JUS С.В4.113 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат во металургијата, односно врз лимовите 
што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи 
од 15 февруари 1978 година. 

Член 4 
Престануваат да важат следните југословенски 

стандарди: 
Тенки лимови од ниско јаглено-

родни челици. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS С.В4.016 

Челични лимови, тенки, со по-
тесни толеранции на дебелината. 
Форма и мерки — — — — — — JUS С.В4.113 
'донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за тенки челични лимови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/62). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на dlfcj 

^ а в и л н и к престануваат да важат на 14 февруари 
1978 година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-14231/1 
22 декември 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

11. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-^ 
зација пропишува ' 

" П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧ-
КИТЕ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите на испитување на 
електромеханичките составни делови за електрон-* 
ски уреди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 5Б: Определу- -
вање на намалувањето на струјата на 
оптоварливост во зависност од темпе-
ратурата — — 

2) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 8а: Статичко 
трансве^зално оптоварување t 

3) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 8с: Робусност 
на преклопна га рачка — — — — 

4) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 96: Температу-
ра на издржливоста при електрично 
оптоварување — 

5) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 9с: Век на тра-
ењето при механичка работа и елек-
трично оптоварување 

— — — — JUS N.R4.416 

— — JUS N.R4.428 

JUS N.R4.425 

— — — — JUS N.R4.427 

— — — — ,US N.R4.423 
6) Електромеханички .составни де-

лови за електронски уреди. Методи на . 
испитување. Постапка 9д: Издржли-
вост на системот за задржување на 
контакт и затинање— — — — — JUS N.R4.429 

7) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка На: Киматска 
низа— — — — JUS N.R4.432 

8) Електромеханички составни де-
тлови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка l i e : Долго-
трајно изложување на повишена тем-
пература со влага — — — — — JUS N.R5.434 
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9) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка l id : Брзи про-
мени на температурата — — — — 

10) Електромехаиички составни 
делови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка Не: Мувла 

И) Електромеханички составни 
делови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка l l f : Корози-
ја, солена, магла — ,— — 

JUS N.R4.435 

JUS N.R4.436 

— JUS N.R4.437 
12) Електромеханички составни 

делови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка l l i : Повише-
ни температури без влага 

12. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИЕЗО-

ЕЛЕКТРИЧНИ КРИСТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пиезоелектрични кристали, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кристали на кварц. Надво-
решен облик и мерки на купиште со 
две ножиња. Типови 01, 02 и ОЗ — — 

2) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кристали на кварц. Гра-
нично мерило и постапка за проверу-
вање на ножињата за типови на ку-
ќиштата 01, 02 и ОЗ — 

JUS N.R9.060 

— — — JUS N.R9.061 

— — JUS N.R4.440 
13) Електро.механчки составни 

делови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка 11 ј: Намалу-
вање на температурата — — — — JUS N.R4.441 

14) Електромеханички составни 
делови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка 21а: Отпор-
ност на придушувањето при радио-
фреквенции — — — — — — — JUS N.R4.475 

15) Електромеханички составни 
делови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка 22а: Капаци-
тивност — — — — —! —' — — JUS N.R4.476 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Член о 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз испитувањето на електромеханичките 
составни делови за електронски уреди што ќе се 
произведат, односно увезат почнувајќи од 15 февру-
ари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 166-14232/1 
22 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

3) Пиезоелектрични вибратори. 
Е Д И Н К И на кристали на кварц. Надво-
решен облик и мерки на куќиште со 
две ножиња тип 05 — — — — — 

4) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кристали на кварц. Грани-
чно мерило и постапка за проверува-
ње на ножињата за типот на куќиш-
те 05 — — — — — — — 

JUS N.R9.062 

JUS N.R9.064 

— — JUS N.R9.065 

— JUS N.R9.066 

— — x— — — JUS N.R9.067 

— JUS N.R9.063 
5) Пиезоелектрични вибратори. 

Единки на кристали на кварц. Надво-
решен облик и мерки на купиште со 
два жични приклучок. Типови 11, 
14 и 15 — — — — — — — . — 

6) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кристали на кварц. Надво-
решен облик и мерки на куќиште со 
два жични приклучока. Типови 111, 
141 и 151 — 

7) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кристали на кварц. Надво-
решен облик и мерки на куќиште со 
два жични приклучока тип 13 

8) Пиезоелектрични вибратори. 
Единки на кристали на кварц. Надво-
решен облик и мерки на куќиште со 
три жични приклучоци. Типови 31, 32, 
33, 34 и 35 — 

9) Пиеозелектрични вибратори. 
Единки на кристали на кварц. Надво-
решен облик и мерки на стаклено ку-
ќнине^ новал со 9 ножиња — — — JUS N.R9.068 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз пиезоелектричните кристали што ќе се 
произведат, односно увезат почнувајќи од 15 февру-
ари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 16а-14233/1 
22 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

' за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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13. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата (..Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
Директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

СИНЏИРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за синџири, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Синџири за општи цели. Испи-
тани, со кратки алки. Облик, мерки 
и оптоварувања — — — — — — JUS С.Н4.020 

2) Синџири за дигалки. Калибри-
рани, испитани, со кратки алки. Об-
лик, мерки и оптоварувања — — — 

3) Синџири за дигалки. Класа на 
квалитетот 5. Калибрирани и испита-
ни. Облик, мерки и оптоварувања — 

4) Синџири за дигалки. Класа на 
Квалитетот 6. Калибрирани и испита-
ни. Облик, мерки и оптоварувања — 

5) Синџири за дигалки. Класа на 
квалитетот 8. Калибрирани и испита-
ни. -Облик, мерки и оптоварувања — 

6) Синџири во парчиња за општи 
цели, испитани, со кратки алки. Об-
лик, мерки и оптоварувања — — — 

7) Синџири и синџири во парчиња 
за транспортери. Калибрирани, испи-
тани со долги алки. Облик, мерки и 
оптоварувања — — — — 

8) Синџири за транспортери. Ис-
питани. со средно долги алки. Облик, 
мерки и оптоварувања — — — — 

JUS С.Н4.021 

JUS С.Н4.022 

JUS С.Н4.023 

JUS C.H4.024 

JUS C.H4.025 

— JUS C.H4.030 

9) Елеватори со челични синџири. 
Спој ници за нем аз а бени и назабен!! 
тркала. Облик и мерки — — — —. 

10) Синџири во парчиња за елева-
тори. Испитани, со средно долги алки. 
Облик, мерки и оптоварувања — — 

11) Товарни синџири. Класа на 
квалитетот 5. Некалибрирани и испи-
тани. Облик, мерки и оптоварувања 

12) Товарни синџири. Класа на 
квалитетот 6. Некалибрирани и испи-
тани. Облик, мерки и оптоварувања 

13). Товарни синџири. Класа на 
квалитетот 8. Некалибрирани и испи-
тани. Облик, мерки и оптоварувања 

JUS С.Н4.031 

JUS C.H4.G32 

JUS С.Н4.033 

JUS C.H4.052 

JUS C.H4.054 

JUS C.H4.056 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз синџирите што ќе се произведат, од-
носно увезат почнувајќи од 15 февруари 1978 година. 

Член 4 
Престануваат да важат следните југословенски 

стандарди: 
• Високоотпорни калибрира ни син-
џири за дигалки — — — — — JUS С.Н4.022 

Калибрирани синџири за транс-
портери — — — — — — — — JUS С.Н4.030 

Синџири за транспортери и еле-
ватори — — — — — — — — JUS С.Н4.031 

Слој ници за синџири за елеватори JUS С. Н4.032 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за синџири („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/59); 

Синџири за општи цели. Форма, 
мерки и оптоварувања — — — — JUS С.Н4.020 
донесен со Решението -за југословенските стандарди 
за челични синџири („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/62). 

Југословенските стандарди од став 1 на овој член 
престануваат да важат на 14 февруари 1978 година« 

Член 5 
Решението за југословенскиот стандард за че-

лични синџири („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/62) 
престанува да важи на 14 февруари 1978 година. 

Член 6 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11-13255/1 
1 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Милан Крајновиќ, е. р. 

14. 

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) 
и точка 1 од Одлуката за привремено продолжување 
на важењето на Одлуката за остварување на целите 
и задачите на заедничката емисиона, парична и де-
визна политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО -КРЕДИТИ АТ А ПО-

ЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за мерките за спро-
ведување на монетарно-кредитната политика во 1977 
година („Службен лист на СФРЈ", бр.. 17/77, 38/77 и 
50/77) се продолжува привремено во 1978 година до 
денот на влегувањето во сила на прописите за ос-
тварување на целите' и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките ос-
нови на кредитната политика во 1978 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 95 
29 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. p. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА 

I 

Се отповикува 
Игнац Голоб од должноста на извонреден и 

Ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
^ ративна Република Југославија во Република Ко-

старика. 

И 

Се назначува 
Реџан Сурои, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Соединетите Држави на Мексико, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Костарика, со седиште во Мексико. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

НАЗНАЧУЈЕ АЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на. сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи се назначува Будимир Лончар, 
досегашен амбасадор на СФРЈ во Сојузна Репуб-
лика Германија. 

Е. п. бр. 1021 
21 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од ^жонот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник-директор на Сојузната управа за 
царини се назначува Франц Лапа јие, раководител 
на сектор на Папирница Количево. 

Е. и бр. 1022 
21 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на претседателот на Сојузниот из-
вршен совет се назначува мр. Лазар Дракул, само-
стоен советник во Сојузниот секретаријат за пазар 
и цени. 

Е. п. бр. 1023 
21 декември 1977 година 

Белград 

У. бр. 46 
14 декември 1977 година 

Белград 

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

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Доброслав Ќулафиќ, е. В* 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните 1 организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Лазар Лилиќ, 
со 31 декември 1977 година, поради заминување во 
пензија. 

Именуваниот ќе ги користи правата од работ-
ниот однос според член 45 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации до 31 декември 
1978 година во Сојузниот секретаријат за надворе-
шни работи. 

Е. п. бр. 1024 
21 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член. 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за правосудство и организација на 
сојузната управа Михајло Вражалић со 31 декем-
ври 1977 година, поради заминување во пензија. 

Именувниот ќе ги користи правата од работниот 
однос според член 45 од Законот за организацијата 
и делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации до 31 декември 1978 година 
во Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа. 

Е. п. бр. 1025 
21 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за, организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста советник на сојузниот 
Секретар за правосудство и организација на сојуз-

ната управа Александар Ѓорѓевиќ, со 31 декември 
1977 година, поради заминување во пензија. 

Именуваниот ќе ги користи правата од работниот 
однос според член 45 од Законот за организацијата 
и делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организции до 31 декември 1978 година во 
Сојузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа. 

Е. п. бр. 1026 
21 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лис* 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 И 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за правосудство и организација на со-
јузната управа д-р Видак Поповиќ, со 31 декември 
1977 година, поради заминување во пензија. 

Именуваниот ќе ги користи правата од работ-
ниот однос според член 45 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации до 31 декември 
1978 година во Сојузниот секретаријат за правосуд-
ство и организација на сојузната управа. 

Е. п. бр. 1027 
21 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ* 

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот комитет за земјоделство инж. Џемал Драче, 
со 31 декември 1977 година, поради заминување во 
пензија. 

Именуваниот ќе ги користи правата од -работ-
ниот однос според член 45 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
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рата и на сојузните организации до 31 декември 
1978 година во Сојузниот комитет за земјоделство. 

•Е. п, бр. 1028 
21 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. p. 

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на гене-
ралниот секретар на Сојузниот извршен совет Нада 
Беловска, со 31 декември 1977 година, поради зами-
нување во пензија. 

Именуваната ќе ги користи правата од работниот 
однос според член 45 од Законот за организацијата 
и делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации, до 31 декември 1978 година, 
во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен 
совет. 

Е. п. бр. 1029 
21 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", брГ 32/71, 54/71, 67'72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Сојузниот комитет за законодавство 
д-р Иван Бауер, со 31 декември 1977 година, поради 
заминување во пензија. 

Именуваниот ќе ги користи правата од работ-
ниот одџос според член 45 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации до 31 декември 1978 
година во Сојузниот комитет за законодавство. 

Е. п. бр. 1030 
21 декемвпи 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафнќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликува: 

— за вонредни успеси во дваесет и петгодиш-
ното изведување на работните акции и за значаен 
придонес кон ширењето на братството и единство-
то меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Учесниците на Младинската работна акција 
„Винодол" и патот Делнице — Горње Јелење. 

Бр. 79 
8 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

СОДРЖИНА: 

1. Одлука за обрасците за збирниот и кон-
солидира ниот биланс — — — — — — 1 

2. У па тетко за обрасците за пријавување на 
договори за надворешнотрговски промет 
и за начинот на пополнување на тие обрасци 2 

3. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Al-lge-
meine Zeitung" v— — — — — — — 25 

4. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Kurier" — — — 25 

5. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот , :3ild" — — — — 25 

6. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Le monde" — — 23 

7. Решение за забрана ва внесувањето и ра-
стурањето на весникот „France soir" — — 26 

8. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Die Ргеѕѕе" — — 26 

9. Наредба за определување на заразните 
болести кај животните за кои мора вед-
наш да се обезбеди утврдување на зараз-
ната болест или на причината за пцовису-
вање на животно — — — — — — — 26 

10. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на металургијата — — — — 26 

11. Правилник за југословенските стандарди за 
методите на испитување на електромеха-
ничките составни делови за електронски 
уреди — — — — — — — — — — 27 

12. Правилник за југословенските стандарди 
за пиезоелектрични кристали — — — — 28 

13. Правилник за југословенските стандарди 
за синџири — — — — — — — — 29 

14. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за мерките за спро-
ведување на монетарно-кредитната поли-
тика во 1977 година — — — — — — 29 

Назначувања и разрешувања — — — — — 30 
Одликувања — — — — — — — — — 32 

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

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графичкк 
завод Белград. Булевар војводе Мишима бр. 17. 


