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1187. 
Врз основа на член 50 став 7 од Законот за надвореш-

^трговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), по пријавеното мислење од Стопанската комора 
на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ЈУГО-

СЛАВИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ . 

Член 1 
Претпријатие и друго правно лице, што е запишано 

во судскиот регистар за вршење работи на надворешно 
трговски промет (во натамошниот текст: претпријатие) 
може да склучува договори за застапување на странски ли-
ца во Југославија, договори за продажба на странски сто-
ки од консигнациони складови и договори за вршење сер-
висни услуги за одржување на увезената опрема и трајни 
добра за лична потрошувачка. 

Како застапување на странски лица во Југославија, 
во смисла на оваа уредба, се подразбира вршењето, во име 
и за сметка на странско лице, работи што му претходат на 
склучувањето договори за купување и продажба на стоки 
или договори за вршење услуги, склучувањето на тие до-
говори, како и вршењето на работи што се однесуваат на 
извршувањето на тие договори. 

Член 2 
Договорот за застапување на странско лице содржи 

особено: 
1) назив и седиште на странското лице; 
2) назив и седиште на претпријатието што склучува 

договор со странско лице; 
3) предмет на договорот, со назначени стоки и услу-

ги; 
4) права и обврски на договорните страни; 
5) височина на провизијата и основица за пресметува-

ње на провизијата (паритет); 
6) обврска на странското лице, редовно да го известу-

ва застапникот со испраќање на копија од фактурата, за 
своите директно склучени работи, т.е. за работите склуче-
ни без посредување на застапникот; 

7) начин на решавање на споровите ( арбитража кла-
узула и сл.); 

8) датум на склучувањето на договорот, рок на кој се 
склучува договорот и датум на неговото влегување во си-
ла. 

Член 3 4 

Договори за застапување на странско лице во облас-
та на прометот на стоки се договори за генерално застапу-
вање за целата производствена програма на странското 
лице и договори за исклучиво застапување. 

1) со странско, лице кое има повеќе производствени 
програми, од кои секоја програма претставува заокружена 
технолошка целина; 

2) со странско лице кое од страна на различни произ-
водители е овластено за продажба на нивните производи. 

Претпријатието е должно во договорот од став 1 на 
овој член да наведе дали го презело застапувањето на це-
лата производствена програма или само на еден дел од 
таа програма. 

Член 5 
Договорот за застапување на странско лице се склу-

чува на рок кој не може да биде пократок од . една година 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 6 
Ако предмет на договор за застапување се опрема 

или трајни блага за лична потрошувачка, претпријатието 
е должно да обезбеди сервис за увезените производи и пре-
ку консигнациони складови да обезбеди резервни делови, 
потрошен материјал и прибор неопходен за техничкото 
одржување на тие производи. 

Член 7 
Претпријатие може да склучи со странско лице дого-

вор за пробно застапување, на рок кој не може да биде по-
краток од шест месеци, ниту подолг од една година од де-
нот на влегувањето на договорот во сила. 

Договорот за пробно застапување ги содржи сите 
елементи на договорот од член 2 на оваа уредба, се склу-
чува во писмена форма и се доставува до Сојузниот секре-
таријат за економски односи со странство заради евиден-
тирање, во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на 
договорот. 

И. ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ СТОКИ 
ОД КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД 

Член 8 
Продажба на странски стоки од консигнационен 

склад може да врши претпријатие кое за тоа ќе склучи до-
говор со странско лице. 

Договорот за продажба на странски стоки од консиг-
национен склад, покрај елементите од член 2 на оваа уред-
ба, содржи и: 

1) вредност на стоките во консигнациониот склад ис-
кажана во странска валута, со спецификација на тие сто-
ки; 

2) трошоци за транспорт и осигурување, како и за 
осигурување на стоките во консишациониот склад и пода-
тоци за тоа кој ги поднесува трошоците за транспорт и 
осигурување; 

3) трошоци за складирање и одржување на консигна-
цијата. 

Со договорот за продажба на странски стоки од кон-
сигнационен склад претпријатието не може да преземе об-
врска да ги откупи по определен период непродадените 
стоки што се наоѓаат на консигнациониот склад. 

Член 4 
По исклучок од одредбата на член 3 од оваа уредба, 

претпријатие може да склучи договор за застапување на 
сгранско лице, со кој не е преземено застапување на цела-
та производствена програма на странското лице: 

Член 9 
Стоките што се продаваат од консигнациондот склад 

мора да ги испорача странското лице со кое претпријатие-
то има склучен договор за таа продажба или по негов на-
лог друго странско лице - производител на тие стоки. 
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Член 10 
Продажбата на странски стоки од консигнационен 

склад, пресметката на извршената продажба и плаќањата 
на странското лице се вршат во странска валута, ако со за-
кон не е определено поинаку. 

Договорот за продажба на странски стоки од консиг-
национен склад се склучува на рок кој не може да биде по-
краток од една година од денот на неговото влегување во 
сила. 

III. ДОГОВОРИ ЗА ВРШЕЊЕ СЕРВИСНИ УСЛУГИ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА УВЕЗЕНАТА ОПРЕМА И ТРАЈНИ 

ДОБРА ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 11 
Договорот за вршење сервисни услуги за одржување 

на увезената опрема и трајни добра за лична потрошувач-
ка (во натамошниот текст: договорот за работите на 
вршење сервисни услуги), покрај елементите од член 2 на 
оваа уредба, содржи и: 

1) обврска за снабдување на сервисот со резервни де-
лови во гарантниот рок и по истекот на гарантниот рок, 
во смисла на прописите за пуштање во промет односно за 
употреба на тие стоки на југословенскиот пазар; 

2) обврска на странското лице за опремување на сер-
висот (специјални машини, алати и слично); 

3) обврска за вршење на сервисни услуги во гарантни-
от рок и по престанувањето на важењето на договорот за 
вршење на сервисни услуги. 

Претпријатието може со договорот од став 1 на овој 
член да предвиди и надомест за трошоците што ги имало 
за организирање на сервисот, ако странското лице го рас-
кине договорот без вина на тоа претпријатие. 

Член 12 
Претпријатието е должно да се грижи за исправното 

функционирање односно на техничкото одржување на сто-
ките што имаат подолг век на траење и да обезбеди сервис 
и давање на технички и други услуги на купувачот, во 
смисла на прописите за пуштање во промет односно за 
употреба на тие стоки на југословенскиот пазар. 

Член 13 
Претпријатието кое застапува странско лице, по пра-

вило, дава сервисни услуги преку сопствени сервиси. 
Ако претпријатието склучи договор за вршење на 

сервисни услуги со странско лице кои дотогаш ги вршело 
друго претпријатие, должно е истовремено да преземе об-
врска за организирање на сервис во гарантниот рок за сто-
ките на тоа претпријатие. 

, Член 14 
Договорот за работите на вршење сервисни услуги се 

склучува на рок кој не може да биде пократок од една го-
дина од денот на неговото влегување во сила. 

Член 15 
Ако претпријатието или странското лице го раскине 

договорот за вршење на сервисни услуги, а странското ли-
це не склучи нов договор за тие услуги, претпријатието 
кое дотогаш ги вршело сервисните услуги е должно да 
врши сервисни услуги за сите обврски преземени со дого-
ворот до истекот на гарантниот рок. 

IV. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ 

Член 16 
Претпријатието е должно договорот за застапување, 

за продажба на странски стоки од консигнационен склад и 
за вршење на сервисни услуги и нивните измени и допол-
ненија склучени со странско лице да ги достави до Сојуз-
ниот секретаријат за економски односи со странство, зара-
ди евидентирање, во рок од 30 дена од денот на неговото 
потпишување. 

Член 17 
Сојузниот секретаријат за економски односи со 

странство ги евидентира договорите од член 1 на оваа 

уредба и нивните измени и дополненија, во рок од 30 дена 
од денот на приемот на договорите односно на измените и 
дополненијата на тие договори. 

Член 18 
Податоците'од договорите од член 1 на оваа уредба 

претставуваат деловна тајна. 

V. РАСКИН И ДРУГ НАЧИН НА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ДОГОВОРИТЕ 

Член 19 
Претпријатието е должно на Сојузниот секретаријат 

за економски односи со странство писмено да му го прија-
ви престанувањето на важноста на договорот за работи на 
застапување, најдоцна во рок од 30 дена од денот на пре-
станувањето на важноста на договорот, заради евиденти-
рање. 

Ако претпријатието, во рок од 30 дена не го пријави-
ло престанувањето на важноста на договорот од член 1 на 
оваа уредба, Сојузниот секретаријат за економски односи 
со странство може да евидентира друго претпријатие како 
носител на договорот од тој член, ако претпријатието -
новиот застапник поднесе доказ од странското лице и од 
поранешниот застапник дека договорот е раскинат. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Со парична казна од 9,000.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок претпријатие односно друго правно 
лице ако не обезбеди техничко одржување на увезените 
производи во гарантниот и вонгарантниот рок и ако пре-
ку консигнациониот склад не обезбеди резервни делови, 
потрошен материјал и прибор неопходен за одржување на 
тие производи, или ако не обезбеди сервис и давање тех-
нички и други услуги на купувачот, во смисла на прописи-
те за пуштање во промет односно за употреба на Југосло-
венскиот пазар (чл. 6 и 12). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 500.000 до 2,500.000 динари и одговорното 
лице во претпријатието односно во друго правно лице. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Договорите доставени до Стопанската комора на Ју-

гославија до 30 ноември 1989 година ќе се евидентираат во 
Стопанската комора на Југославија. 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за работите на застапување на 
странски фирми во Југославија во областа на прометот на 
стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/78 и 56/83). 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 декември 1989 година. 

Е. п. бр. 713 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
А иге Марковиќ, с. р. 

1188. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/8^8, 27/88, 31/88,41/89, 46/89 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 
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У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОСНОВИЦА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Продажната цена - даночната основица на сите видо-

ви и форми часовници од точка 2 на тар. број 9 од Тарифа-
та на основниот данок на промет на производи, изработе-
ни од различни или комбинирани материјали (ѕидни, за на 
маса, рачни, џепни и др.), вклучувајќи ги и часовниците из-
работени со повеќе од 2% злато, односно од друг благоро-
ден метал, односно со повеќе од 50% сребро или со при-
родни скапоцени камења и природен бисер, се утврдува во 
износ поголем од 12,000.000 динари по парче. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за зголемување, намалување од-
носно укинување на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/89). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 774 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1189. 
Врз ,основа на член 61 од Законот за надворешнот-

рговското работење („Службен лист на СФРЈ1, бр. 63/89). 
Сојузниот извршен совет донесува 1 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Со оваа уредба се определуваат видот, намената и 

роковите на привремен извоз и увоз. 
Привремен увоз на стоки не може да се одобри за сто-

ки чиј редовен увоз е забранет. 

I. ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД СТРА-
НА НА ПРАВНИ ЛИЦА 

Член 2 
Претпријатие и друго правно лице запишано во суд-

скиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски 
промет (во натамошниот текст: претпријатие), може при-
времено да увезува стоки заради облагородување (прера-
ботка, доработка и обработка) под услов стоките на обла-
городување да ги дава странско лице - нарачувач на услу-
гата или претпријатие регистрирано за работи на посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет. Тие работи 
можат да се вршат во повеќе фази и можат да ги вршат по-
веќе претпријатија. 

Како преработка на стоки, во смисла на овој член, се 
подразбираат сите дејствија на облагородување во проце-
сот на производството со кои се менуваат основните свој-
ства на привремено увезените стоки. 

Како доработка на стоки, во смисла на овој член, се 
подразбираат дејствијата со кои увезени стоки се облаго-
родуваат, како што се печатење, бојосување, чистење, сор-
тирање, испитување на квалитетот,пакување и др., или им 
се додаваат други стоки заради вградување, зашивање, ме-
шање и др., ако во тој процес привремено увезените стоки 
не ги менуваат основните својства. 

Како обработка на стоки, во смисла на овој член, се 
подразбира секоја механичка, хемиска и друга постапка 

што се презема заради доверување и подобрување на ква-
литетот на производите без додавање на исти или на дру-
ги видови стоки. . 

Привремен увоз на стоки заради облагородување 
одобрува царинарницата, и тоа за времето кое е неопход-
но за исполнување на целта на привремениот увоз, но не 
подолго од шест месеци. Во оправдани случаи царинарни-
цата може да го продолжи рокот - до завршувањето на ра-
ботата на облагородување на стоките, а најдолго до две 
години. 

Член 3 
Привремено може да се увезуваат заради поправка: 
1) стоки што се предмет на поправка; 
2) стоки наменети за поправка на основни средства 

во земјата; 
3) рекокдиционирани (освежени) стоки - делови и оп-

ределени склопови на мотори на моторни возила по основ 
на договор за продажба на стоки од консигнационен 
склад, ако се исполнети следните услови, и тоа: 

- замената да е предвидена со договор со странскиот 
производител на моторните возила; 

- да се работи за моторни возила што во Југославија 
се произведуваат врз основа на договори за заедничко 
вложување или договори за долгорочна производствена 
кооперација склучни помеѓу претпријатие и странско лице 
- производител на тие моторни возила; 

- рекондиционирањето и генералното поправање на 
деловите и склоповите на моторите да се врши во произ-
водствените погони на странско лице - производител на . 
тие моторни возила; 

- во истиот број и вид на привремено увезените дело-
ви и склопови на моторите и на моторните возила што се 
сопственост на странски лица да се обезбеди и извоз на 
изабените делови и склопови на тие мотори и моторни 
возила заради замена за рекондицмонирани и генерално 
поправени делови и склопови. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз на 
определен број делови и склопови на мотори и моторни 
возила за кои претпријатието дава гаранција дека во рок 
од шест месеци од денот на привремениот увоз ќе обезбе-
ди во истиот број и вид извоз на тие делови и склопови на 
мотори и на моторни возила. 

Привремен увоз на стоки заради поправка царинар-
ницата може да одобри за времето неопходно за исполну-
вање на целта на привремениот увоз, но не подолго од 
шест месеци. Во оправдан случај, царинарницата може да 
го продолжи рокот на привремениот увоз, најдолго уште 
две години. 

Член 4 
Претпријатие може, врз основа на договор склучен со 

странско лице, привремено да увезува животни за при-
плод, како и семе и други органи за растенија за раз-
множување. 

Царинарницата одобрува привремен увоз на стоки од 
став 1 на овој член врз основа на согласноста од Сојузни-
от секретаријат за земјоделство, најдолго до две години. 

Член 5 
Заради производство на стоки за извоз, привремено 

можат да се увезуваат репродукциони материјали (сурови-
ни, помошни материјали или полупронзводи) односно 
склопови или делови за вградување, под услов: 

1) тоа да е предвидено со договор склучен помеѓу 
претпријатие и странско лице односно со договор за заед-
ничко вложување или со договор за долгорочна производ-
ствена кооперација; 

2) репродукционите материјали односно деловите и 
склоповите да се сопственост на странско лице или пред-
мет на договор за заедничко вложување односно на дого-
вор за долгорочна производствена кооперација. 

Привремен увоз од став 1 на овој член царинарница-
та може да одобри на време до шест месеци, со тоа што 
може, ако тоа го бара технолошкиот процес на производ-
ството, тој рок да се продолжи до завршувањето на рабо-
тата на вградување. 

Член 6 / 
Привремено може да се увезува дел од опрема и од 

репродукционен материјал заради докомплетирање на оп-
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рема што се извезува односно заради докомплетирање на 
ивестиционен објект што се гради во странство, ако при-
времениот увоз го врши претпријатието што ја извезува 
опремата или ги изведува инвестиционите работи во 
странство. 

Привремен увоз на стоки од став 1 на овој член цари-
нарницата може да одобри на време до шест месеци, а во 
оправдан случај тој рок може да се продолжи до завршу-
вањето на работата. 

Член 7 
Привремено можат да се увезуваат: алати, инстру-

метни и други средства за монтирање на увезена опрема, 
ако опремата се увезува со договорена обврска на стран-
ското лице - продавач на опремата да изврши монтажа со 
свои алати, инструменти или со други средства за монти-
рање. 

Привремен увоз на стоките од став 1 на овој член ца-
ринарницата одобрува за времето потребно за монтира-
ње. 

Член 8 
Привремено може да се увезуваат стоки заради испи-

тување, прикажување или вршење на проби, ако сопстве-
никот тие стоки ги дава без надомест и на определено вре-
ме. 

Привремениот увоз на стоките од став 1 на овој член 
трае до завршувањето на технолошкиот процес на испиту-
вањето, до завршувањето на прикажувањето односно до 
завршувањето на пробата. 

Член 9 
Привремено можат да се увезуваат стоки заради ко-

мисиона продажба. 
Царинарницата одобрува привремен увоз на стоки 

ако претпријатие има со странско лице или со претприја-
тие што застапува странско лице склучен договор за коми-
сиона продажба на странски стоки. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз на 
стоки од став 1 на овој член до рокот предвиден во догово-
рот за комисиона продажба. 

Член 10 
Привремено можат да се увезуваат стоки заради из-

ложување на меѓународни саеми, изложби и други приред-
би, како и предмети што се користат за уредување на саем-
ски односно на изложбени простории. 

Привремен увоз на стоки од став 1 на овој член може 
да врши претпријатие регистрирано за организирање на 
меѓународни саеми, изложби или приредби или претприја-
тие - застапник на странско лице - сопственик на стоките 
или претпријатие регистрирано за работи на меѓународна 
шпедиција. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз на 
стоки од став 1 на овој член на време што не може да биде 
подолго од шест месеци од денот на завршувањето на ме-
ѓународниот саем, а на предмети што се користат за уре-
дување на саемски односно изложбени простории - нај-
долго до две години. 

Член 11 
Привремено можат да се увезуваат животни, инстру-

менти, апарати, реквизити и други предмети наменети за 
игри на среќа и за одржување на културно-уметнички, 
спортски и други приредби односно за снимање на филмо-
ви. N ' 

Како други предмети од став 1 на овој член се под-
разбираат филмски и видео ленти (негативи) наменети за 
снимање на копродукциони филмови во Југославија и сл. 

Како предмети што се наменети за одржување на 
спортски приредби се подразбираат и спортски автомоби-
ли, мотоцикли и сл. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз на 
предмети од став 1 на овој член до шест месеци. Во оправ-
дан случај царинарницата може тој рок да го продолжи за 
уште шест месеци. 

Член 12 
Привремено можат да се увезуваат амбалажа, това-

рен и заштитен прибор и сл. што се сопственост на стран-

ско лице ако се наменети за доставување или испраќање 
на стоки што се увезуваат во Југославија. 

Привремено може да се увезува, во смисла на став 1 
од ОВОЈ член, и товарен и заштитен прибор кој е сопстве-
ност на странско лице - испраќач на стоките, ако тој при-
бор технолошки не му припаѓа на превозното средство 
(печки за одржување на температура, разни вентилациони 
уреди и сл.). 

Привремен увоз на стоки од ст. 1 и 2 на овој член ца-
ринарницата може да одобри на време од шест месеци. Во 
оправдан случај, царинарницата може тој рок да го про-
должи, но најдолго до шест месеци, а за амбалажата наме-
нета за испраќање на земјоделски и прехранбени произво-
ди што се извезуваат - најдолго уште до девет месеци. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз на 
амбалажа наменета за испраќање на стоки што привреме-
но се увезуваат заради облагородување до рокот пропи-
шан во член 2 став 5 од оваа уредба. 

Член 13 
Привремено можат да се увезуваат: 
1) опрема за потребите на странско претставништво, 

во согласност со прописите и меѓудржавните договори, 
ако тоа претставништво е регистрирано во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, под услов на ре-
ципроцитет; 

2) опрема за потребите на меѓународни и меѓуражвни 
организации и на меѓународни и меѓудржавни комисии 
чие седиште е на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Како опрема од став 1 на овој член се подразбираат 
стоки (телекс, телепринетр, патничко и товарно моторно 
возило, машини за пишување и сметање од сите видови, 
апарати за умножување и сл.) што се наменети за службе-
ни потреби на странски лица. 

Привремен увоз на стоки од сав 1 на овој член цари-
нарницата одобрува на рок од една година, а во оправда-
ни случаи тој рок може да го продолжи додека трајат по-
требите на тоа претставништво односно организација во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 14 
tv 

Привремено можат да се увезуваат: 
1) патнички моторни возила регистрирани во стран-

ство кои претпријатие регистрирано за изнајмување на 
моторни возила во Југославија ги увезува врз основа на 
договор склучен со странски лица заради изнајмување за 
користење во Југославија. 

2) опрема што претпријатие регистрирано за изнај-
мување на опрема ја увезува врз основа на договор склу-
чен со странско лице или со странски спортски клубови и 
со нивни сојузи заради изнајмување на користење во Југо-
славија; 

3) јахти, едрилици и други пловни објекти, со припа-
ѓачки пливачки врзови и прибор за вкотвување, наменети 
за спортска разонода, што прет!фијатие регистрирано за 
изнајмување на тие објекти ги увезува врз основа на дого-
вор склучен со странско лице односно со странски спорт-
ски клубови и со нивни сојузи, заради изнајмување на ко-
ристење во Југославија; 

4) камп-приколки што претпријатие ги увезува врз 
основа на договор склучен со странско лице заради дава-
ње туристички услуги. 

"Привремен увоз на предмети од став 1 на овој член 
царинарницата одобрува на време до шест месеци. Во оп-
равдан случај царинарницата може да го продолжи тој 
рок до рокот неопходен да се исполни целта на привреме-
ниот увоз. 

Во рокот на привремениот увоз не се засметува за-
држувањето на стоките од став 1 точка 3 на овој член под 
царински наздор во марина. 

Член 15 
Привремено можат да се увезуваат: 
1) калапи, модели, клишеа, мостри, шаблони, пози-

тив-филмови за офсет печат и заменливи алати, ако се не-
опходни за давање услуги на странско лице - нарачувач на 
услугата односно за производство на стоки за извоз; 

2) ленти за снимање на телевизиски емисии заради 
размена на програми со странски телевизиски организа-
ции; 
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3) техничка документација за потребите на претпри-
јатија, наменета за изработка на понуди за извоз на стоки 
и услуги; 

4) машини, апарати, уреди и инструменти наменети 
за производство на стоки за извоз или за давање услуги во 
процесот на облагородување на стоки од странска соп-
ственост (преработка, доработка и обработка); 

5) стоки - пробни парчиња со кои исклучиво се испи-
тува квалитетот на опрема наменета за извоз односно за 
увоз. 

Привремен увоз на предмети од став 1 на овој член 
царинарницата одобрува на време до една година, а во оп-
равдани случаи тој рок може да го продолжи до рокот не-
опходен да се исполни целта на привремениот увоз. 

Член 16 
Привремено може да се увезува опрема земена во за-

куп (машини, апарати, уреди, превозни и преносни сред-
ства, инструменти и др.) заради користење во процесот на 
производството и давањето услуги, под условите пропи-
шани со сојузен закон и според прописите донесени врз ос-
нова на тој закон. 

Привремен увоз од став 1 на овој член царинарница-
та одобрува до рокот предвиден со договорот за закуп. 

Член 17 
Привремено можат да се увезуваат: 
1) механизација за изградба на инвестициони објекти 

односно за изведување на одделни работи на инвестицио-
ни објекти; 

2) машини, апарати, уреди и инструменти наменети-
за настава и за спроведување на здравствена заштита, ка-
ко и за рехабилитација на инвалидни лица и дадени без 
надомест на употреба на претпријатие или на друго прав-
но лице за наведените цели; 

3) основни средства за отстранување на непосредна 
опасност од епидемии или од елементарни или други не-
погоди односно за отстранување на непосредни последи-
ци од епидемија односно непогоди; 

4) специјални шински возила за испитување и 
одржување на шини на железнички пруги; 

5) машини, апарати и уреди, инструменти, алати, спе-
цијални превозни средства и пловила и нивни резервни де-
лови кои се наменети за истражување на нафта и фас, јаг-
лен, минерални и неминерални суровини (метали и неме-
тали), а што не се произведуваат во Југославија, за што 
потврда издава Сојузниот секретаријат за енергетика и 
индустрија. 

Привремен увоз на стоки од став 1 на овој член цари-
нарницата одобрува на време до шест месеци, а во оправ-
дан случај тој рок може да го продолжи најдолго до две 
години. 

Член 18 
Претпријатието што, според одредбите од оваа уред-

ба, може привремено да увезува стоки, може привремено 
да увезува и делови за техничко-технолошко усовршување 
на тие стоки и за замена, одржување, поправка и сервиси-
рање, под услов заменетите делови да ги врати во стран-
ство, да ги уништи шод царински надзор или да и ги пре-
даде на царинарницата на слободно располагање. 

Член 19 
Стоки можат привремено да се извезуваат во случаи-

те од чл. 2 до 18 на оваа уредба. 
Привремен извоз на стоки од став 1 на овој член 

одобрува царинарницата која го определува и рокот на 
привремениот извоз, водејќи сметка за намените заради 
кои стоките привремено се извезуваат. 

II. ПРИВРЕМЕНО ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

Член 20 
Домашно и странско физичко лице што доаѓа на при-

времен престој во Југославија може, покрај предметите на 
личниот багаж, привремено да ги внесе од странство и 
следните предмети што му се потребни за време на при-
времениот престој, и тоа: личен накит; предмети од фино 

крзно; два фотографски апарати; една кинокамера (16 
mm) или видеокамера; еден двоглед; еден портабл музич-
ки инструмент; еден портабл грамофон; еден портабл ра-
диоприемник со касетофон или без касетофон; еден по-
ртабл магнетофон; еден касетофон; една портабл машина 
за пишување; еден џепни електронски калкулатор; опрема 
за кампување (шатори и сл.); еден велосипед, со мотор; по 
еден спортски реквизит од различен вид, спортски чамец 
со мотор или без мотор; опрема за спортски риболов; 
нуркачки апарат со прибор; едно ловечко оружје со соод-
ветно количество муниција; патничко моторно возило со 
приколка или без неа; мотоцикл со приколка или без неа; 
друмско товарно моторно возило со странска регистраци-
ја; самоодна камп-куќичка; камп-приколка; јахта, едрили-
ца и други пловни објекти. 

Домашно физичко лице писмено и ги пријавува на 
царинарницата предметите од став 1 на овој член при вле-
гувањето во Југославија, освен моторните возила и мото-
циклот. 

Странско физичко лице усно и ги пријавува на цари-
нарницата предметите од став 1 на овој член при влегува-
њето во Југославија. 

Покрај предметите од став 1 на овој член, домашно и 
странско физичко лице може привремено да внесе и други 
предмети наменет^ за лични потреби додека е на патува-
ње, кои писмено и ги пријавува на царинарницата. 

По исклучок од обврската за враќање на привремено 
увезени стоки во странство, камп-приколки, јахти и други 
пловни објекти можат да останат во Југославија под ца-
рински надзор кај овластени претпријатија заради чување. 

Член 21 
Странско визичко лице што доаѓа на привремен пре-

стој во Југославија подолг од шест месеци, може привре-
мено да увезе моторно возило, како и предмети на дома-
ќинство што му се потребни за време на привремениот 
престој во Југославија. 

Покрај предметите од став 1 на овој член, странско 
физичко лице може да увезе и опрема за вршење на деј-
ност. 

Привремениот увоз на стоките од ст. 1 и 2 на овој 
член царинарницата го одобрува и го определува рокот на 
привремениот увоз. 

Член 22 
Домашно и странско физичко лице што според од-

редбите од оваа одлука привремено увезува определени 
предмети, може привремено да увезува и делови за по-
правка на привремено увезените предмети, под услов за-
менетите делови да ги врати во странство, да ги уништи 
под царински надзор или да и ги предаде на царинарница-
та на слободно располагање. 

Член 23 
Домашно и странско визичко лице со живеалиште во 

Југославија, при заминување во странство, покрај предме-
тите на личниот багаж може привремено да извезе и пред-
мети што ќе ги користи за време на престојот во стран-
ство. Тие предмети писмено и ги пријавува на царинарни-
цата. 

Член 24 
Домашно и странско физичко лице со живеалиште во 

Југославија може привремено да извозува стоки заради 
поправка кои и ги пријавува на царинарницата. Ако пое-
динечната вредност на стоките е поголема од динарската 
противвредност на 1000 САД долари, тој привремен извоз 
го одобрува царинарницата. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за условите за привремен увоз а 
извоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85). 

Ч чеп 26 
Оваа уредба в ѕегува во сила наредниот ден од ichoi 
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на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 декември 1989 година. 

Е. п. бр. 767 
28 ноември 1989 година 
Белград ^ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1190. 
Врз основа на член 54 став 3 од Законот за надвореш-

нотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБО-
ТА НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Основни одредби ^ 

Член 1 
Странско лице може да отвори претставништво во 

Југославија ако со тоа придонесува за унапредување на 
економските односи со странство и поврзување на стран-
ски лица со домашни претпријатија и со други правни ли-
ца (во натамошниот текст: претпријатие). 

Член 2 
Во Југославија може да отвори претставништво 

странско лице кое врши стопанска, банкарско-финансиска 
дејност или работи на осигурување, национална и меѓуна-
ционална организација во која се зачленети странски лица 
што се занимаваат со стопанска дејност и национална и 
меѓународна односно регионална организација што се за-
нимава со унапредување на размената со Југославија. 

Странско лице може само или заедно со друго стран-
ско лице да отвори претставништво во Југославија. 

Претставништвото е составен дел на странското ли-
це и нема статус на правно лице. Претставништвото ги 
врши работите по налог на основачот. 

Странското лице што има претставништво во Југо-
славија може да отвори еден или повеќе ограноци на тоа 
претставништво. 

Странското лице не може да отвори претставништво 
во областа на вооружувањето и воената опрема. 

Член 3 
Странското лице може да отвори претставништво за-

ради истражување на пазарот, вршење на претходни и 
подготвителни дејствија за склучување на договори за из-
воз на југословенски стоки и услуги, за увоз со кој се унап-
редува и развива производството и на договори за долго-
рочна производствена кооперација, деловно-техничка со-
работка и странски вложувања. 

Странска банка или друга финансиска организација 
може да отвори претставништво заради истражување на 
пазарот во областа на финансиско-банкарското работење 
и заради претставување на основачот. 

Странска осигурителна организација може да отвори 
претставништво во областа на осигурувањето заради вос-
поставување деловна соработка со домашни организации 
за осигурување или претпријатија. 

Претставништвото за агенциски работи во воздуш-
ниот сообраќај може да продава сопствени превозни доку-
менти, во согласност со склучените договори за таа про-
дажба, со меѓународните договори и со прописите со кои 
се уредува девизното работење. 

Член 4 
Странско лице може да отвори претставништво во 

Југославија ако се запише во Регистарот на претставниш-
твата на странски лица во Југославија, кој се води во Со-

јузниот секретаријат за економски односи со странство 
(во натамошниот текст: Регистарот). 

Претставништвото може да почне да работи по упи-
сот во Регистарот. 

Претставништвото на странското лице може да ги 
врши само работите што се запишани во Регистарот. 

Барањето за упис во Регистарот содржи: фирма на 
основачот, фирма и седиште на претставништвото, деј-
ност на претставништвото и број на лицата вработени во 
претставништвото. 

Кон барањето за упи^ во Регистарот странското лице 
поднесува: 

1) исправа за уписот на странското лице во региста-
рот што се води во односната земја - во оригинал и заве-
рен превод на еден од јазиците на народите на Југослави-
ја, односно друга соодветна исправа според прописите на 
односната земја; 

2) програма за работењето на претставништвото; 
3) заверена изјава на странското лице дека ја презема 

одговорноста за сите обврски што ќе настанат во Југосла-
вија во врска со работата на претставништвото; 

4) одобрение за постојано населување или привремен 
престој во Југославија за странските државјани што се 
вработуваат во претставништвото. 

На отворањето, работата и престанокот на работата 
на огранокот на претставништвото сообразно се примену-
ваат одредбите за отворањето на претставништво. 

СОЈУЗНИОТ секретаријат за економски односи со 
странство е должен за барањето за отворање претстав-
ништво да одлучи во рок од 30 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето. 

За уписот на претставништвото во Регистарот, Сојуз-
ниот секретаријат за економски односи со странство доне-
сува решение, кое се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, 
на сметка на странското лице. 

2. Работа на претставништвото 

Член 5 
Претставништвото го претставува раководителот на 

претставништвото или лице вработено во претставнине 
твото што ќе го овласти странското лице. 

Член 6 
Работните односи, личните доходи и другите услови 

за работа на југословенските државјани вработени во пре-
тставништвото се уредуваат во согласност со одредбите 
на законот со кој се уредуваат основните права на работ-
ниците од работниот однос. 

v Во согласност со одредбата на став 1 од овој член, 
странското лице склучува со секој работник - југословен-
ски државјанин договор за вработување, со кој можат да 
се утврдат помали права и понеповолни услови за работа 
од правата и условите утврдени со законот односно со ко-
лективниот договор. 

Член 7 
За странските државјани во земјата со која не е склу-

чена конвенција за социјално осигурување, странското ли-
це што отворило претставништво и плаќа надомест за ко-
ристење на здравствена заштита на здравствената ус?тано-
ва што дала заштита. 

Член 8 
Претставништвото е должно во својата работа да се 

придржува кон југословенските прописи. 
Надзор над применувањето на југословенските про-

писи од сстрана на претставништвото врши надлежниот 
орган за работи на инспекцијата во рамките на своите над-
лежности. 

Надлежниот суд ќе му ја остави на Сојузниот секре-
таријат за економски односи со странство правносилната 
пресуда со која на странското лице што отворило пре-
тставништво му е изречена казна за стопански престап по-
ради повреда на одредбите на оваа уредба односно на дру-
гите прописи со кои се уредува надворешнотрговското ра-
ботење и девизното работење, а органите од став 2 на овој 
член - конечната одлука што ја донесуваат во рамките на 
своите надлежности. 
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Член 9 
Сојузниот секретаријат за економски односи со 

странство донесува решение за бришење на претставниш-
твото од Регистарот на барање од основачот или ако пре-
тставништвото повеќе не ги исполнува условите пропиша-
ни со оваа уредба и утврдени во решението за упис во 
Регистарот на претставништво односно ако со пресуда на 
надлежниот суд странското лице Што отворило претстав-
ништво е казнето за стопански престап повеќе од двапати 
во последите две години, утврден со оваа уредба и со про-
писите со кои се уредуваат надворешнотрговското работе-
ње и девизното работење. 

Во решението од став 1 на овој член ќе се определи 
рокот за престанок на работата на претставништвото кој 
не може да биде подолг од шест месеци. 

Решението за бришењето на претставништвото од 
Регистарот се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, на 
сметка на странското лице. 

3. Казнени одредби 

Член 10 
Со парична казна од 90,000.000 до 450,000,000 динари 

ќе се казни за стопански престап странското лице: 
1) ако претставништвото започне со работа пред упи-

сот во Регистарот или ако врши работи за кои не е запи-
шано во Регистарот (член 4 ст. 2 и 3); 

2) ако претставништвото во својата работа не се при-
држува кон југословенските прописи (член 8 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорн“ото лице во претставништвото со парична казна од 
5,000.000 до 25,000.000 динари. 

4. Преодни и завршни одредби 

Член И 
Странските лица што до денот на влегувањето во си-

ла на оваа уредба добиле одобрение од Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија односно од Сојузниот секре-
таријат за економски односи со странство, а чија работа 
не е во согласност со одредбите на оваа уредба, се должни 
работата на своето претставништво да ја усогласат со од-
редбите на оваа уредба до 31 декември 1990 година. 

Ако странското лице не постапи во согласност со од-
редбата од став 1 на овој член, Сојузниот секретаријат за 
економски односи со, странство ќе донесе решение за бри-
шење на претставништвото од регистарот. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за условите за отворање и рабо-
тење на претставништва на странски лица во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85). 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

а објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 декември 1989 година. 

Е. п. бр. 741 
27 ноември 1989 година f 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1191. 
Врз основа на член 65 став 3 од Законот за надвореш-

нотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА И ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ 
НА ИСПРАВИ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВААТ СТОКИТЕ 

ПРИ ИЗВОЗОТ ИЛИ УВОЗОТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Уверенија што ги придружуваат стоките при извозот 

или увозот се: 
П уверението за југословенското потекло на стоките: 
2) уверението за фактите за кои Стопанската комора 

на Југославија, стопанските комори на републиките, сто-
панските комори на автономните покраини и регионални-
те односно основните стопански комори, врз основа на ов-
ластувањата пропишани со закон водат евиденција; 

3) уверението за виша сила; 
4) уверението за потеклото на стоките од трети зем-

ји; 
5) уверението за стоките што се увезуваат заради из-

воз во рамките на работа на посредување во надворешнот-
рговскиот промет; 

6) уверението за директна пратка (уверение дека сто-
ките преминале преку царинското подрачје на Југославија 
и дека биле под царински надзор); 

7) уверението за крајниот корисник за стоките што се 
увезуваат. 

Стопанската комора на Југославија определува кои 
уверенија од точ. 2 до 5 став 1 на овој член ги издаваат 
стопанските комори на републиките, стопанските комори 
на автономните покраини, регионалните односно основ-
ните стопански комори. 

Уверението од став 1 точ. 1 и 6 на овој член го издава 
надлежната царинарница, освен уверенијата и фактурите 
во врска со увозот и извозот по Спогодбата за унапредува-
ње на трговската и стопанската соработка помеѓу Индија, 
Египет, и СФРЈ (Трипартитната спогодба) потпишана во 
декември 1967 година што ги издава односно заверува 
Стопанската комора на Југославија. 

Уверението од точка 7 на овој член го издава Стопан-
ската комора на Југославија. 

Член 2. 
Под заверување на исправите се подразбира заверу-

вање на фактурите и на другите исправи што ги при-
дружуваат стоките при извозот. 

II. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА И ЗАВЕРУВАЊЕ НА 
ИСПРАВИ 

I. Издавање на уверенија за југословенското потекло на 
стоките 

Член 3 
Уверението за југословенското потекло на стоките се 

издава на писмено барање од претпријатието односно од 
друго правно лице (во натамошниот текст: претпријатие-
то). 

Кон барањето од став 1 на овој член претпријатието 
е должно да приложи и пополнет образец на уверението за 
југословенското потекло на стоките и писмена изјава од 
производителот дека стоките се од југословенско потекло. 

По исклучок на одредбата од став 2 на овој член, 
претпријатието што склучило договор за изведување на 
инвестициони работи во странство, наместо писмена изја-
ва од производителот, може кон барањето да поднесе сво-
ја писмена изјава дека стоките се од југословенско потек-
ло. 

Член 4 
Образецот на писменото барање и образецот на уве-

рението за југословенското потекло на стоките се еднооб-
разни за целата територија на Југославија. 

Член 5 
Под стоки од југословенско потекло, во смисла на 

оваа уредба, се сметаат стоките што наполно се произве-
дени во Југославија, и тоа: 

1) суровини и минерали што се вадат од земјата, во-
дата или од морското дно, вклучувајќи ги и минералните 
горива и слични материјали, како и рудите на метали; 
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2) растителни производи и производи на шумарство-
то произведени во Југославија; 

3) жив добиток оплоден и одгледан во Југославија; 
4) производи добиени од жив добиток од точка 3 на 

овој член; 
5) производи од лов и риболов во Југославија; 
6) производи од морско рибарење и други производи 

од морето што се извадени со југословенски бродови или 
се произведени на тие бродови; 

7) употребени стоки за регенерација на суровини, со-
брани во Југославија; 

8) отпадоци од индустриско производство во Југосла-
вија; 

9) стоки произведени во Југославија исклучиво од 
производите од точ. 1 до 8 на овој член. 

Член 6 
Под стоки од југословенско потекло, во смисла на 

оваа уредба, се сметаат и стоките што се произведени во 
Југославија од увезени стоки на кои во тој процес битно 
им се променети првобитните својства. 

Се смета дека битно се променети првобитните свој-
ства на стоките од став 1 на овој член: 

1) ако увезените стоки се распоредуваат во еден тари-
фен број односно став на Царинската тарифа, а новопро-
изведените стоки-во друг тарифен број односно став на 
Царинската тарифа; 

2) ако додатната вредност на увезените стоки изнесу-
ва најмалку 50% односно оној процент од вкупната вред-
ност на новопроизведените стоки што го определила зем-
јата во која стоките се увезуваат. 

При утврдувањето на додатната вредност од став 2 
точка 2 на овој член, како основ се зема цената на увезени-
те стоки во однос на цената на новопроизведените стоки, 
франко фабрика. 

Член 7 
Не се смета дека битно им се променети првобитните 

својства на стоките ако врз стоките се извршени следните 
работи: 

1) пакување и препакување, без оглед каде е произве-
дена амбалажата; 

2) делење поголеми количества на помали количес-
тва; 

3) сортирање, класификување, измивање, подела со 
сечење и to прлнење во шишиња; 

4) етикетирање и обележување; 
5) конзервирање за транспорт односно складирање; 6) редење во групи. 

Член 8 
По исклучок од одредбите на чл. 5 и 6 од оваа уредба, 

уверението за југословенското потекло на стоките може да 
се даде и за стоките што по барање на странскиот партнер 
мораат да исполнуваат определени услови. 

2. Издавање на други уверенија 

Член 9 
Уверенијата од член 1 став 1 точ. 3 до 5 на оваа уред-

ба се даваат на писмено барање од претпријатието, кое 
кон барањето ги прилага следните исправи: 

1) кон уверението за виша сила г писмена потврда за 
случајот на виша сила, издадена од надлежниот орган на 
општината на чија територија случајот на виша сила се 
случил; 

2) кон уверението за потеклото на стоките од трети 
земји - оригинално уверение за потеклото на стоките из-
дадено од надлежниот орган на земјата на потеклото па 
стоките и,по потреба, заверено од дипломатското односно 
конзуларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во таа земја; 

3) кон уверението за стоките што се увезуваат заради 
извоз (работа на посредување во надворешнотрговскио! 
промет) - заверен препис на одобрението за вршење рабо-
ти на посредување во надворешнотрговскиот промет. 

Член 10 
Уверението за директна пратка на стоките од член ! 

став 2 на оваа уредба го издава, на барање од странскиот 
увозник, влезната односно излезната царинарница. 

Под директна пратка во смисла на оваа уредба се 
смета провозот на стоки преку територијата на Југослави-
ја (транзит) со претовар или привремено складирање од-
носно без претовар или привремено складирање, ако сто-
ките остануваат под царински надзор и ако не се пуштаат 
во промет. 

Со стоките од став 1 на овој член не можат да се ? 
вршат други манипулации, освен истовар и натовар, деле-
ње на стоките на помали количества или други дејствија 
што се потребни стоките да се зачуваат од расипување 
или оштетување. 

Член 11 
Надлежната царинарница може, по потреба, да бара 

од подносителот на барањето за издавање на уверение од 
член 3 на оваа уредба дополнителни исправи, да ја прове-
рува точноста на податоците наведени во тие исправи и 
преку овластените стручни лица (контролорите) да врши 
увид во финансиската и друга документација и во произ-
водството на стоките. 

Податоците во исправите и другите податоци од став 
1 на овој член се сметаат доверливи. 

Член 12 
Уверението од член 3 на оваа уредба претпријатието 

е должно да го поднесе кон царинската декларација при 
извозот на стоките. 

3. Заверување на исправи 

Член 13 
Исправите од член 2 на оваа уредба се заверуваат врз 

основа написмено барање од претпријатието. 

Член 14 
Сојузната дирекција за промет и резерви на произво-

ди со посебна намена (во натамошниот текст: Дирекција-
та) ги дава, за работите што таа ги врши, уверенијата од 
член 1 став 1 точ. 2 до 5 на оваа уредба и ги заверува ис-
правите што ги придружуваат стоките при извозот. 

По исклучок, уверенијата од став 1 на овој член за ра-
ботите што ги врши Дирекцијата ги дава Стопанската ко-
мора на Југославија односно надлежната царинарница врз 
основа на барање од Дирекцијата. Кон тоа барање не се 
прилага друга документација. 

Член 15 
Сојузната управа за царини дава упатство за издава-

њето на уверенијата од чл. 3, 10 и 11 на оваа уредба. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Со парична казна од 9.000.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок претпријатието односно друго прав-
но лице ако даде неточни податоци во писменото барање, 
писмената изјава, образецот на уверението односно во ис-
правата што ^е заверува или во документацијата во врска 
со издавањето на уверенијата (чл. 3, 8 и 9), или ако ги 
употреби тие уверенија или заверени исправи од член 2 на 
оваа уредба, кои не и одговараат на вистинската состојба 
во поглед на стоките што се извезуваат. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 500.000 до 2,500.000 динари и 
одговорното лице во претпријатието односно во друтото 
правно лице. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
По исклучок од одредбата на член I сгав 3 од оваа 

уредба, уверенијата за југословенското потекло на сiокше 
од тој член став 1 точка 1, до 31 мај 1990 10дина ќе i и тла-
ва Стопанската комора на Југославија. 
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Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за издавање на уверенија и за 
заверување на исправи што ги придружуваат стоките при 
извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85). 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од I декември 1989 година.. 

Е. п. бр. 744 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1192. 
Врз основа на член 4 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехрамбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Посебната давачка не се плаќа на увозот на следни-

те земјоделски производи за кои со Одлуката за определу-
вање на земјоделските и прехранбените производи за кои 
при увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/89) е предвидено плаќање на таа давачка: 

1) закупнината на штандот за излагање и трошоците 
за неговото уредување; 

2) трошоците на превозот на саемските експонати од 
југословенската граница до саемот; 

3) надоместот на шпедитерот и увозникот; 
4) царината и другите увозни давачки; 
5) другите трошоци (реклама, ПТТ услуги и др.) кои 

вкупно не можат да бидат поголеми од 50% од трошоците 
наведени во одредбите од 1 до 4 на оваа точка. 

2. Странските излагачи можат да продаваат свои ек-
спонати на меѓународните саеми во Југославија по спро-
ведената постапка на царинење. 

3. Странските излагачи се должни да водат евиденци-
ја за видот, количеството и вредноста на предметите што 
ги продаваат на меѓународниот саем. 

4. Височината на стварните трошоци на излагањето 
странските излагачи ја докажуваат со потврда од давачот 
на услугите. 

5. Контрола на продажбата на ескпонатите од оваа 
одлука врши Сојузниот “пазарен инсЛекторат. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за видот на трошоците што 
странските излагачи од земјите во развој можат да ги пла-
ќаат со динари што ќе ги остварат на меѓународните сае-
ми во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/86). 

7. Оваа одлука влагува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 декември 1989 година. 

Е.п. бр. 745 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

р . , . . 5 Ѕ Г Ѕ " т , р - Ф " . м н . . 
R к ѕ с ѕ ѕ ѕ в : 

Наименување на стоките 

1 51.01 Волна, невлачена и исчешла-
на: 

5101.2 - Одмастена волна, некар-
бонизирана: 

5101.21 - - табачка волна 
5101.29 - - д р у г а ' 

2 5201 5201.00 Памук, невлачен и нечешлан 
5201.001 Кратковлакнест 
5201.002 средновлакнест 
5201.009 долговлакнест 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 772 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1193. 
Врз основа на член 55 од Законот за надворешнот-

рговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОТ НА ТРОШОЦИТЕ ШТО СТРАНСКИ ИЗЛА-
ГАЧИ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ СО ДИНАРИ ОСТВА-
Рѓ НИ СО ПРОДАЖБА НА ЕКСПОНАТИ НА МЕЃУНА-

РОДНИТЕ САЕМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
I. Странските излагачи можат на меѓународните сае-

ми во Ју10славија да продаваат свои експонат за динари 
lo вредноста ипо е потребна за: 

1194. 
Врз основа на член 29 став 6 од Законот за надвореш-

нотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6?/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТИТЕ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО НАДВОРЕ-

ШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. Претпријатие и друго правно лице запишано во 

судскиот регистар за вршење работи на надворешнотргов-
скиот промет (во натамошниот текст: претпријатие) 
може, во смисла на член 29 од Законот за надворешнот-
рговското работење особено: 

1) да увезува стоки заради повторен извоз во непро-
менета или битно непроменета состојба; 

2) да купува стоки во странство, да ги увезува тие сто-
ки од странство и да извезува исти количини на стоки од 
истиот тарифен став на Царинската тарифа; 

3) да купува стоки во странство; да врши индустриска 
преработка, доработка и обработка во домашни претпри-
јатија, да плаќа услуги за доработка, преработка и обра-
ботка на тие стоки и да ги извезува доработените стоки; 

4) да купува стоки во странство и непосредно да ги 
продава во странство. 

Работите од став 1 одредби под 1 и 3 на оваа точка се 
вршат како привремен увоз. 

2. Работите од точка 1 претпријатието ги врши врз 
основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за економ-
ски односи со странство. 

Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство е должен за барањето за издавање одобрение од 
став 1 на оваа точка да одлучи во рок од 30 дена од денот 
на приемот на уредно поднесеното барање. 

Работите од точка 1 на оваа одлука во областа на во-
оружувањето и воената опрема се вршат во сотласност со 
прописите г.о кои се уредува прометот на вооружување и 
воена onpev,a. 

3. Плаќањето по одобрената работа на посредување 
во надворешно тртовскиот промет претпријатието то 
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врши во согласност со прописите со кои се уредува девиз-
ното работење преку банката овалстена за работи со 
странство (во натамошниот текст: овластена банка). 

4. Претпријатието што ги дало услугите од точка 1 
одредба под 3 на оваа одлука има право и обврски како ус-
лугата да ја дало во странство односно стоките што ги 
употребило за давање на таа услуга како да ги извезло во 
странство. 

Услугата на облагородување на стоки по одобрена 
работа на посредување во надворешнотрговскиот промет 
претпријатието може на производствено претпријатие да 
му ја плати во согласност со одредбата на член 59 став 2 
од Законот за надворешнотрговското работење. 

5. Претпријатието може да преземе стоки од прет-
пријатие кое, во согласнсот со одредбите на член 28 од За-
конот за надворешнотрговското работење, го наплатило 
извозот на стоките или услугите со стоки, и со тие стоки 
да врши работи на посредување во кадворешнотрговски-
от промет за сметка Ла тоа претпријатие. 

6. Претпријатието поднесува барање за одобрување 
работа на посредување во надворешнотрговскиот промет 
во четири примероци до органот од точка 2 на оваа одлу-
ка, на обрасците бр. 1 и 2, што се отпечатени кон оваа од-
лука и претставуваат нејзин составен дел. 

7. Ако во текот на реализацијата на работата на по-
средувањето дојде до измени во договорот, претпријатие-
то е должно да прибави ново одобрение за работата на по-
средување во надворешнотрговскиот промет односно 
усогласено со склучениот договор. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
претпријатието не е должно да прибави ново одобрение 
односно да бара измена на издаденото одобрение, ако: 

1) се зголемува односно се намалува количината на 
стоки до 1% - ако е количината во договорот назначена со 
клаузулата „сса"; 

2) се зголемува односно намалува куповната или про-
дажната цена до 2% од цената наведена во решението -
ако е вредноста назначена со клаузулата „сса". 

Ако претпријатието се откаже од вршењето на одоб-
рената работа, должно е во рок од 15 дана од денот на от-
кажувањето од работата за тоа да го извести Сојузниот 
секретаријат за економски односи со странство. 

8. Претпријатието на кое му е одобрена работа на по-
средување во надворешнотрговскиот промет е/должно на 
образецот бр. 3, што е отпечатен кон оваа одлука и пре-
тставува нејзин составен дел, да достави пресметка за из-
вршувањето на таа работа до Сојузниот секретаријат за 
економски односи со странство, а до надлежната народна 
банка - и документација врз основа на која е составена на-
ведената пресметка, во рокот наведен во решението за 
одобрение на работата. Тој рок надлежниот орган може да^ 
го продолжи најдолго до 90 дена од денот на завршување-
то на работата. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за работите на посредување 
во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 73/85). 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 декември 1989 година. 
Е. п. бр. 746 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Образец бр. 1 

(назив и седиште на прет-
пријатието) 

Број Знак Место 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО 

Молиме, врз основа на точка 1 под 1), 2) и 4) од Одлу-
ка за работите на посредување во надворешнотрговскиот 
промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89), да ни одоб-
рите работа на посредување во надворешнотрговскиот 
промет. 

Во врска Со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

1. Трговскиот назив на стоките 
2. Тарифен број, наименување на стоките 
3. Количина на стоките 
4. Набавна вредност на стоките во валута во која се 

врши плаќањето 
5. Земја во која се купуваат стоките 
6. Земја во која се продаваат стоките 
7. Продажна вредност на стоките во валута во која се 

врши наплатата 
8. Извор на финансирање 
9. Финансиски ефект на работата 

10. Дали се предвидува манипулација со стоките и каква 
11. Дали и кои документи ќе бидат потребни и кај кои ју-

гословенски органи: 
- за извоз 
- за увоз 

12. Други податоци за работата на посредување 

Печат на претпријатието и потпис на 
овластеното лице 

Образец бр. 2 

(назив и седиште на претпи-
јатието) 

Број Знак Место и датум 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
Белград 

Молиме, врз основа на точка 1 под 3) на Одлуката за 
работите на посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, да издадете одобрение за купување на стоки во стран-
ство заради индустриска преработка, доработка и обра-
ботка во домашни производствени организации на 
здружен труд, плаќале на услуги за доработка, преработ-
ка и обработка на тие стоки и извоз на тие стоки. 

Во врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

I. Репродукционен материјал што се купува: 
- трговски назив 
- количина 
- тарифен број, наименување на стоките 
- земја во која се купуваат стоките 
- валута и износ 
- извор на финансирање 

II. Доработка: 
- организација на здружен труд која врши доработка 
- објаснение во што се состои доработката 
- вредност на услугите на доработката во валута 
- вредност на додатниот материјал за доработка, 
- вкупнен износ платен на организацијата на 

здружен труд за извршената доработка 
III. Извоз на доработените стоки: 

- трговски назив на стоките 
- количина на стоките 
- тарифен број, наименување 
- земја во која се продаваат стоките 
- валута и износ на наплатата, 
- други податоци за работата на посредување 

Барање за одобрение работа на посредување во надвореш-
нотрговскиот промет 

Печат на претпријатието и потпис на 
овластеното лице 
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Образец бр. 3 

(назив и седиште на прет-
пријатието) 

Број Знак 

Број и датум на одобрувањето на работата на 
посредување во надворешнотрговскиот промет 

ПРЕСМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ПОСРЕДУВАЊЕ СО РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

УВОЗ 

Податоци за увозот Извршено плаќање 

Б . JTaTVM Износ во странска Датум Износ во странска Средства од сметката 
р Ј датум валута д у валута бр. 

И З В О З 

Податоци за извозот Извршена наплата 
г- . и Износ во странска п „ Износ во странска Прилив на сметката Број Датум в а л у т ^ Датум в а л у т ^ 

Р Е К А П И Т У Л А Д И Ј А 

Извршено плаќање - Пресметано во САД долари„ 
(назив на валутата и износ — — — 

Извршена наплата Пресметано во САД долари 
(назив на валутата и износ 

Заверка на надлежната народна банка Ефекат од работата„ 
(Печат на претпријатието и потпис на ов-

ластеното лице) 

Забелешка: Пресметувањето на валутите во САД долари се врши по куповниот односно продажниот курс во согласност 
со Законот за девизното работење на денот кога наплатата односно плаќањето е извршено. 

1195. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА НА-

ФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што се занимаваат со работи на прометот на на-
фтени деривати ги формираат цените на нафтените дери-
вати во прометот со примена на стапките за покритие на 
трошоците на оваа одлука за набавната цена, и тоа за: 

1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; 
гасно масло - дизел-гориво: Д-1 
Д-2 и Д-3; масло за горење екстра 
лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно 
специјално (ЛС) до 19,82% 

2) моторен бензин БМБ-95 до 27,66% 
3) масло за горење: лесно (Л), средно 

(С), средно нискосулфурно (СНС), тешко (Т) 
и тешко нискосулфурно (ТНС) До 6,48% 

4) млазно гориво (ГМ-1) до 20,62% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите млазни горива се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на прометот на млазното го-
риво (ГМ-1); 

5) примарен бензин (ако не се тран-
спортира со цевоводи) до 5,33% 

6) битмен за патишта (БИТ-200) до 8,78% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите битумени се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на битуменот (БИТ-
-200); 

7) авиобензин (АБ-80/87) до 15,97% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите авиобензини се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на авиобензинот 
(АБ-80/87); \ 

8) базно масло (1 .V 90) до 10,52% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

др“угите базни масла се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на базни масла 
(1.V 90) според индексот на вискозитетот; 

9) аромати; бензен, толуен, О-ксилен, 
МП-ксилен и етил-бензен до 9,05% 

10) специјален бензин за машини за це-
дење масло до 10,52% 

11) специјален бензин за гума до 10,52% 
Учеството на покритие на трошоците на прометот на 

другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на спе-
цијален бензин за гума; 

12) медицински бензин до 10,05% 
13) white-шпирит 140/200 до 9,32% 
14) петрол-кокс-калциниран регулар до 10,52% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите видови петрол-кокс се формира во паритет го 
учеството за покритие на трошоците на прометот на пет-
рол-кокс - калциниран регулар; 

15) петролеј за осветление, петролеј за 
мотори и петролеј за сигнали до 10̂ 52% 
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16) парафин, кристален беден до 10,52% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите парафини се формира во паритет во учеството за 
покритие на трошоците на прометот на парафинот, крис-
тален беден; 

17) раскинати и дестилати-вретенски 
дестилат (ВЕД) до 9,32% 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и дестилати се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на вре-
тенскиот дестилат (ВЕД); 

18) минерални мазива до 19,03 
19) течен гас: 
а) за покритие на трошоците на проме-

тот на течниот гас на мало во шиши-
ња, контејнери и во садови - резерво-
ари што се вградени во моторни воз-
ила до 23,95% 

б) за покритие на трошоците на проме-
тот од течниот гас на големо во ши-
шиња, контејнери и резервоари во 
кои се полнат садови - резервоари 
што се вградени во моторни возила, 
како и за покритие на трошоците на 
прометот на големо - ако испораката 
се врши во стабилни резервоари и 

' преку цевоводи, освен ако се врши ис-
порака на индустриски потрошувачи, 
полнилници и на фарми до 16,49% 

в) за покритие на трошоците на проме-
тот на течниот гас на големо - ако ис-
пораката се врши на индустриски по-
трошувачи, на полнилници и на фар-
ми во стабилни резервоари и преку 
цевоводи до 10,64 

Организациите на здружен труд односно претприја-
тијата што се занимаваат со работи на прометот на течен 
гас, масло за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) и на млазно го-
риво (ГМ-1), ако тие производи ги набавуваат од домаш-
но производство и од увоз, можат цените на тие произво-
ди да ги формираат така што на просечната набавна цена 
го додаваат учеството за покритие на трошоците на про-
метот. Просечната набавна цена се формира врз основа на 
набавките цени и количини од домашното производство и 
од увоз, што се остварени во периодот од последната про-
мена на просечна набавна цена, до денот на утврдувањето 
на новата просечна набавна цена, вклучувајќи ги и завис-
ните трошоци и остварените позитивни или негативни 
разлики од периодот од последната промена на просечна-
та набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се 
формира најмалку секои три месеци. 

Ако прометната организација набави стоки непосред-
но од производител или увозник и изврши само промет на 
мало, може при формирањето на цените на производите 
во прометот на мало да ги зголеми стапките за покритие 
на трошоците на тој промет до 50% од стапките за покри-
тие на трошоците на прометот на големо. 

Организациите на здружен труд односно претприја-
тијата што се занимаваат со промет на течен гас можат на 
просечната набавна цена на течен гас да го засметаат, ка-
ко зависен трошок, износот за покритие на трошоците за 
полнење шишиња со течен гас, контејнери и садови - ре-
зервоари што се вградени во моторните возила до 23,95% 
од таа цена. 

2. Под набавна цена на течен гас, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира нето фактурната цена на произво-
дителската организација на здружен труд односно добаву-
вачот, организацијата на здружен труд односно претпри-
јатието што се занимаваат со увоз и на прометната орга-
низација на големо, зголемени за зависните трошоци. 

3. Под зависни трошоци за течен гас, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат: трошоците за натовар и ис-
товар на производи, трошоците за транспорт од стова-
риштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, 
трошоците за осигурување на производите во транспорт, 
1 ранспортното к ало и трошоците за транспорт од стова-
риштето на купувачот до неговите продавници односно 
продажни места. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметаат само стварните трошоци што ги имала и 

му ги фактурирала на купувачот друга организација на 
здружениот труд односно претпријатие. 

По исклучок од одредбата на став 2 на оваа точка, 
прометната организација може да ги засмета зависните 
трошоци од став I на оваа точка и ако транспортот, нато-
варот и истоварот и др. ги изврши со свои средства, а нај-
многу до висината на тарифата во јавниот сообраќај што 
е формирана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација не може да ги утврди и 
да ги пресмета стварните зависни трошоци во моментот 
на извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да 
ги пресмета во планираните просечни износи или во про-
цент, што ги внесува на посебна сметка на временски раз-
граничувања, со тоа што просечните зависни трошоци да 
ги планира врз основа на остварените просечни зависни 
трошоци во претходната година односно во претходниот 
пресметковен период на тековната година. Планираните 
просечни зависни трошоци и стварните зависни трошоци 
ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласува-
ат врз основа на книговодствената евиденција што се води 
на посебни сметки на временските разграничувања, при 
што задолжително ќе се намалат односно зголемат плани-
раните зависни трошоци за следните три месеца за оства-
рената позитивна односно негативна разлика. 

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на 
оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон кра-
јот на годината во следната година на посебни сметки на 
временски разграничувања. 

4. Ако во прометот на нафтени деривати и минерал-
ни мазива учествува голем потрошувач кој самостојно ја 
организира дистрибуцијата и прометот на мало (Југосло-
венската народна армија), се применува 25% од утврдена-
та стапка за покритие на трошоците на прометот на голе-
мо и на мало. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на нафтени деривати во прометот („Службен 
лист на СФђЈ", бр. 69/89). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 764 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1196. 
Врз основа на член 74 став 2 од Законот за надвореш-

нотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ВОВЕДУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 

ЗА ИЗВОЗ ВО СССР ВО 1989 ГОДИНА 
1. Извозот на стоки и услуги во СССР опфатени со 

стоковните листи 2 и 2а за 1989 година, претпријатијата и 
другите правни лица (во натамошниот текст: претприја-
тија) можат да вршат врз основа на потврда од Стопан-
ската комора на Југославија дека односните стоки, однос-
но услуги се во рамките, на количините, односно вреднос-
та од тие листи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
ако за одделни позиции од стоковната листа не можат 
прецизно да се утврдат количините, односно вредноста на 
извозот, Сојузниот секретаријат за економски односно со 
странство ќе издава согласност, на барање од претприја-
тијата, во соработка со Стопанската комора на Југослави-
ја, врз основа на податоците на Сојузната управа за цари-
ни за извршениот извоз на тие стоки, и изјава на претпри-
јатието дека односните стоки се во рамките на стоковната 
листа. 

2. Извозот на стоки и услуги во СССР над количини-
те, односно вредноста од стоковните листи 2 и 2а за 1989 
погодина или надвор од тие стоковни листи претпријати-
јата можат да го вршат само ако тој износ го наплатуваат 
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со увоз на стоки, односно услуги, над количините, односно 
вредноста од стоковната листа 1 или надвор од таа сто-
ковна листа, во согласност со одредбите од Одлуката за 
компензационите работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
75/89). 

Кон барањето за одобрение на работата од став 1 на 
оваа точка, претпријатијата му поднесуваат на Сојузниот 
секретаријат за економски односи со странство изјава на 
содоговорачот од СССР заверена од страна на надлежно-
то министерство на СССР, дека стоките што се увезуваат 
во рамките на таа работа, а се содржани во стоковната 
листа 1, нема да ги товарат количините, односно вреднос-
та на тие стоки предвидени со таа листа. 

3. Договорите за изведување на инвестициони работи 
во ССС? над вредноста од стоковната листа 2 или надвор 
од таа стоковна листа, претпријатијата можат да ги склу-
чуваат само ако со тие договори обезбедат наплата на тие 
работи во стоки или услуги над количините, односно вред-
носта од стоковната листа 1 или надвор од таа стоковна 
листа. 

Ако извозот на стоките се врши заради реализација 
на одобрен договор за изведување на инвестициони рабо-
ти во СССР, претпријатијата, при царинењето на стоките, 
пријавуваат дека се работи за изведување на инвестицио-
ни работи, а во извозната царинска декларација во рубри-
ката: „број и датум на заклучокот“ се запишуваат бројот и 
датумот на договорот. 

Сојузната управа за царини води евиденција за из-
вршениот извоз од став 2 на оваа точка и таа евиденција 
месечно му ја доставува на Сојузниот секретаријат за еко-
номски односи со странство. 

4. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на изво-
зот на стоки и услуги во СССР, за кој се склучени догово-
ри и пријавени на надлежната народна банка пред влагу-
вањето во сила на оваа одлука и според кои е започната 
реализацијата. 

5. По исклучок од одредбата на точка 4 од оваа одлу-
ка, ако извозот по договорите склучени и пријавени на 
надлежната народна банка, пред влегувањето во сила на 
оваа одлука, би можел значително да влије врз зголемува-
њето на југословенското побарувачко салдо во размената 
со СССР или да предизвика потешки растројства во таа 
размена, Сојузниот извршен совет може да го ограничи 
тој извоз или да определи услови за негово извршување. 

6. Одредбите од оваа одлука не се бднесуваат на изво-
зот во СССР што се наплатува во конвертибилни девизи и 
на извозот на вооружување и воена опрема, книги, списа-
нија си, дневни весници, филателистички производи, како 
и на извоз по основ на договори за долгорочна производ-
ствена кооперација, според кои вредноста на извозот е ед-
наква со вредноста на увозот. 

7. Претпријатијата, на кои им е одобрена работа во 
смисла на точка 2 од оваа одлука, се должни, по реализа-
цијата на одобрената работа од таа точка да 'и достават 
на надлежната народна банка документација за реализа-
цијата на одобрената работа (договор со советскиот содо-
говорач, извозна и увозна царинска декларација). 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за привремено регулирање 
на извозот на стоките и услугите во СССР во 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/88.). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 декември 1989 година. 

Е. п. бр. 747 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1197. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 

НАФТАТА И НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ 
1. Организациите на здружен труд, односно претпри-

јатијата што произведуваат нафта, ги формираат цените 
на нафтата, зависно од квалитетот, во паритет со просеч-
ната цена на увозната нафта од 14,346.437 динари по тона. 

Цените на нафтата, формирани според одредбата на 
став 1 од оваа точка, важат франко производител, со за-
држување на постојните услови на продажба. 

2. Организациите на здружен труд, односно претпри-
јатијата што произведуваат нафтени деривати ги форми-
раат цените за одделни деривати на нафта така што најви-
соките цени изнесуваат, и тоа за: 

ч Дин/1 
1) моторен бензин 

- М Б - 8 6 19.440,419 
- М Б - 9 8 - 23.239,928 
- Б М Б - 9 5 29.353,791 

2) гасно масло - дизел - гориво: 
- Д - 1 17.701,215 
- Д-2 17.593,582 
- Д - 3 17.651,461 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 17.976,761 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 17.178,960 

5) масло за горење: 
-лесно (Л) 16.507,835 
- средно (С) 14.871,923 
- средно нискосуЈ?фурно (СНС) 16.351,990 
- тешко (Т) 11.897,541 
- тешко нискосулфурно (ТНС) 14.277,045 

6) примарен бензин 18.589,907 
7) млазно гориво (ГМ-1) 22.307.883 

Цените на другите млазни горива се формираат во 
паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1); 

Дин/kg 

8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и пропан-бутан сме-
с а - П Б С ) 21.861,730 

Цените на другите течни горива се формираат во па-
ритет со цените на пропан и бутан; 

9) битумен за патишта (БИТ-200) 

Дин/kg 

15.764,240 

Цените на другите битумени се формираат во пари-
тет со цените на битуменот (БИТ-200);. 

10) авио-бензин (АБ-80/87) 

Дин/kg 

31.379,758. 

Цените на другите авио-бензини се формираат во па-
ритет со цената на авио-бензинот (АБ-80./87); 

11) базно масло (I-V.90) 

Дин/kg 

29.743,851. 

Цените на другите базни масла се формираат во па-
ритет со цента на базното масло (I.V.90) според индексот 
на вискозитетот: 

12) аромати: 
- бензен 
- тоулен 
- О-ксилен 
- МП-ксилен 
- етил-бензен 

Дин/кг 

37.179,808 
30.344,824 
33.015,669 
30.297,320 
48.333,750 

13) специјален бензин за машини за цедење 
масно 31.231,040 

14) специјален бензин за гума 29.297,693 
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Цените на другите специјални бензини се формираат 
во паритет со цената на специјалниот бензин за гума; 

води се плаќа при увозот на следните земјоделски и пре-
хранбени производи: 

Дин/kg 

33.313,110 
22.010,446 
18.738,626 

15) медицински бензин 
16) white-шпирит 140/200 
17) петрол-кокс-калциниран регулар 

Цените на другите видови петрол-кокС се формираат 
во паритет со цената на петрол-кокс-калцинкран регулар; 

Дин/kg 

18) петролеј за осветление 23.051,482 
19) петролеј за мотори 23.051,482 
20) петролеј за сигнали 23.051,482 
21) парафин-кристален беден 44.764,490 

Цените на другите парафини се формираат во пари-
тет со цената на парафин кристален беден;' 

Дин/kg 

22) рафинати и дестилати-вретенскиот дес-
тилат (В ЕД) 23.200,200 

Цените на другите рафинати и дестилати се форми-
раат во паритет со цената на вретенски дестилат (ВЕД). 

Цените на другите нафтени деривати пир се утврде-
ни со Одлуката за единствената класификација на дејнос-
тите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 
77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88 и 
6/89) се зголемуваат за 60%. 

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 став 
1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако про-
метот не се врши преку пумпна Станица, цените важат 
франко склад на купувачот. 

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 став^ 
1 на оваа точка и цените формирани според одредбите на“ 
став 2 од оваа точка важат франко натоварено во вагон, 
авто-цистерна или танкер во местото на производителот. 

Организациите на здружен труд, односно претприја-
тијата што произведуваат минерални мазива мо^ат по-
стојаните продажни цени на минералните мазива, со за-
држување на постојните услови на продажба, да ги зголе-
мат до 60%. 

Цените на минималните мазива од став 5 на оваа точ-
ка важат франко натоварено во кругот на рафинеријата. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на нафтата и дериватите на нафта („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/89). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 765 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте марковиќ, с. р. 

1198. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/89), на предлог од Сојуз-
ниот секретариајт за трговија и Сојузниот секретаријат за 
земјоделство, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕ-

ХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ 
СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Посебна давачка од член 1 на Законот за посебните 
давачки при увозот на земјоделски и прехранбени произ-

Реден 
број 

Тарифен 
број на 
Царинска-
та тарифа 

Тарифна озна-
ка на Царин-
ска тарифа 

Наименување на стоките 

1 2 3 4 

1 01.02 Живи животни, вид говеда: 
0102.90 - Друго: 
0102.901 бикови 
0102.904' јуниња за гоење (од 

200 до 280 kg) 
0102.905 јуниња згоени над 280 

до 450 kg 
0102.906 јуниња други 

2 01.03 Свињи, живи: 
0103.9 - Друго: 
0103.91 - - со маса пома,ла од 50 kg 
0103.913" масни за колење 
0103.919 друго 
0103.92 - - со маса од 50 kg или по-

веќе: 
0103.922 месести за колење 
0103.923 - - масни за колење 
0103.929 друго 

3 01.04 Овци и кози, живи: 
0104.10 - Овци: 
0104.102 - - - з а колење 
0104.109 - - - јагниња, други 

4 01.05 Живина домашна, жива (ко-
кошки, пајки, гуски, мисир-
ки и бисерни): 

0105.9 - Друго: 
0105.91 - - кокошки: 
0105.919 други 

5 02.01 Месо говедско, свежо али 
разладено: 

0201.10 - Трупови и полутки: 
0201.101 телешки 
0201.102 јунешки 
Q2ty! ЛОЗ говедски 
0201.109 други 
0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.201 телешки 
0201.202 јунешки: 
0201.2021 компензирани чет-

врти 
0201.2022 предни четврти 
0201.2023 задни четврти 
0201.2029 друго 
0201.203 говедски: 
0201.2031 компензирани чет-

врти 
0201.2032 предни четврти 
0201.2033 задни четврти 
0201.2039 друго 

, 0201.30 - Без коски: 
0201.301 телешки 
0201.302 ју пешки: 
0201.3021 компензирани чет-

врти 
0201.3022 - - - - - предни четврти 
0201.3023 задни четврти 
0201.3039 друго 
0201.303 говедски: 
0201.3031 компензирани чет-

врти 
0201.3032 предни четврти 
0201.3033 задни четврти 
0201.3039 друго 
0201.309 друго 

6 02.02 Месо говедско, замрзнат6: 
0202.10 - Трупови и полутки: 
0202.101 телешки 
0202.102 јунешки 
0202.103 говедски 
0202.109 друго 



Понеделник, 27 ноември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 75 - Страна 1879 

02.03 

8 02.04 

02.07 

0202.20 
0202.201 
0202.202 
0202.2021 

0202.2022 
0202.2023 
0202.2029 
0202.203 
0202.2031 

0202.2032 
0202.2033 
0202.2039 
0202.209 
0202.30 
0202.301 
0202.302 
0202.3021 

0202.3022 
0202.3023 
0202.3029 
0202.303 
0202.3031 

0202.3032 
0202.3033 
0202.3039 
0202.309 

0203.1 
0203.11 
0203.12 

0203.19 
0203.2 
0203.21 
0203.22 

0203.29 

0204.10 

0204.2 

0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 

0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 

0207.2 

0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 

0207.41 

- Други парчиња со коски: 
телешкии 
јунешки: 

компензирани чет-
врти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

говедски: 
компензирани чет-
врти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

друго 
- Без коски: 

телешки 
јунешки: 

компензирани чет-
врти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

говедски: 
компензирани чет-
врти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

друго 
Месо свињско, свежо, разла-
дено или замрзнато: ̂  
- Свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и парчи-

ња од нив, со коски 
- - друго 
- Замрзнато: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и парчи-

ња од нив, со коски 
- - друго 
Месо овчо или козјо, свежо, 
разладено или замрзнато: 
- Трупови и полутки, јаг-

нешка свежи или разладе-
ни 

- Друго месо овчо, замрзна-
то: 

- трупови и.полутки 
- - други парчиња со коски 
- - без коски 
- Друго месо овчо, замрзна-

то: 
- - трупови и полутки 
- - други парчиња со коски 
- - без коски 
Месо и отпадоци за јадење, 
од живина 'од тар. број 
01.05, свежи, разладени или 
замрзнати: 
- Живина, несечена во пар-

чиња, свежа или разладе-
на 

- Живина неисечена во пар-
чиња, замрзната: 

- кокошки, домашни 
- Живина исечена во парчи-

ња и отпадоци, вклучува-
јќи цигери, свежи или раз-
ладени: 

- - друго 
- Живина исечена и отпадо-

ци, освен џигери, замрзна-
ти: 

- - од кокошки, домашни 

10 04.01 Млеко и павлака, неконцен-
трирани и без додаден шеќ-
ер или други материи за за-
гадување: 

0401.20 - Со содржина на маснотија 
над 1% до 6% по маса 

11 04.02 Млеко и павлака, концен-
трирани или со држина на 
додаден шеќер или на други 
материи за загадување: 

0402.2 - Во прав, во гранули или. 
во други цврсти форми, со 
содржина на маснотија 
над 1,5% по маса: 

0402.21 — без додаден шеќер или 
други материи за з а г а -
дување 

0402.9 - Друго: 
0402.91 - - б е з додаден шеќер или 

' други материи за з а г а -
дување 

12 04.05 0405.00 Путер и други маснотии и 
масла, добиени од млеко: 

0405.001 путер свеж 
13 04.09 0409.00 Мед, природен: 

0409.001 во пакување до 25 kg 
0409.009 во други пакувања 

14 10.01 Пченица и наполица: 
1001.10 - Тврда пченица: 
1001.102 друга 
1001.90 - Друго: 
1001.902 друга пченица 

15 10.03 Јачмен: 
1003.002 пиварски 

16 10.05 Пченка: 
1005.90 - Друга: 
1005.901 бела 
1005.902 жолта 
1005.909 друга 

17 10.06 Ориз: 
1006.10 - Ориз во лушпа (арпа или 

суров): 
1006.109 друг 
1006.20 - Ориз, излупен (кафеав) 
1006.30 - Ориз, полубланширан или 

бланширан, па и полиран 
или глазиран: 

1006.301 полу бел и бел 
1006.309 полиран и глазиран 
1006.40 - Кршен ориз 

18 11.07 Слад, пржен или испржен: 
1107.10 - Непржен 
1107.20 - Пржен 

19 12.01 1201.00 Соја во зрно, вклучувајќи и 
кршена или дробена 

20 12.05 1205.00 - Семе од маслодајна репка, 
вклучувајќи кршено или 
дробено 

21 12.06 1206.00 Семе од сончоглед, вклучу-
вајќи кршено или дробено 

22 12.10 Хмељ, свеж или сушен, 
вклучувајќи дробен или ме-
лен или во форма на пеле-
ти; лупулин: 

1210.10 - Хмељ, недробен, ниту ме-
лен, ниту во форма на пе-
лети 

1210.20 - Хмељ, дробен или мелен 
или во форма на пелети; 
лупулин: 

1210.201 хмељ, дробен или ме-
лев или во форма на 
пелети 

1210.209 лупулин 
23 12.12 Рокчиња, морски и други ал-

ги, шеќерна репа, шеќерна 
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24 15.07 

.25 15.12 

26 15.14 

27 17.01 

28 22.04 

29 23.04 

1212.9 
1212.91 

1507.10 

1507.90 

1512.1 

1512.11 
1512.19 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.11 
1701.12 
1701.9 
1701.99 
1701.991 

1701.992 

2204.2 

2204.21 
2204.211 
2204.212 
2204.2125 
2204.2129 
2204.219 
2304.00 

2304.001 
2304.009 

трска, свежи или суви, вклу-
чувајќи мелени; голушки и 
јатки од голушки од овошје 
и други растителни произво-
ди (вклучувајќи корен од ци-
корнја, непржен, од видот 
Cichorium intybus sativum), 
вид што првенствено се 
употребува за човечка ис-
храна, на друго место неспо-
менат ниту вклучен: 
- Друго: 
- - шеќерна репа 
Сојино масло и негови 
фракции, пречистени или не-
пречнстени, но хемиски не-
модификувани: 
- Сурово масло, вклучува-

јќи дегумирано (без смо-
ла) 

- Друго 
Масло од семе од сончог-
лед, од шафраника и од па-
муково семе и нивни фрак-
ции, пречистени или не пре-
чистен и, но хемиски немоди-
фикувани: 
- Масло од сончоглед и од 

шафраника и нивни фрак-
ции: 

- - сурово масло 
- - друго 
Масло од репка или масло 
од синап и нивни фракции, 
рафинирани или нерафини-
рани но хемиски немодифи-
кувани: 
- Сурово масло: 

од репка 
- Друго: 

од репка 
Шеќер од шеќерна трска и 
од шеќерна репка и хемиски 
чиста сахароза, во црвста 
состојба: 
- Суров шеќер без додатни 

средства за ароматизација 
и материи за бојосување: 

- - шеќер од шеќерна трска 
- - шеќер од шеќерна репка 
- Друго: 
- - друго: 
- - - шеќер од шеќерна 

трска, рафиниран 
шеќер од шеќерна реп-
ка, рафиниран 

Вино од свежо грозје, вклу-
чувајќи засилени вина; шира 
од грозје, освен онаа од тар. 
број 20.09 
- Други вина; шира од 

грозје со запрена фермен-
тација со додавање на ал-
кохол: 

- - во судови до 2 I: 
вино трпезно 
вино квалитетно: 

бело 
друго 

вино дезертно 
Маслени погачи и други 
цврсти остатоци добиени 
при екстракција на масло од 
соја, немелени, мелени или 
пелитизирани: 

од соја 
друго 

30 24.01 

31 51.01 

32 52.01 

2401.10 
2401.20 

2401.30 

5101.2 

5101.21 
5101.29 
5201.00 

5201.001 
5201.002 
5201.009 

Тутун суров или непрерабо-
тен; отпадоци од тутун; 
- Тутун, неизжилен 
- Тутун, делумно или целос-

но изжилен 
- Отпадоци од тутун 
Волна, невлачена и исчешла-
на: 
- Одмастена волна, некар-

бонизирана: 
- - табачка волна 
- Друга 
Памук, невлачен и исчеш-
лан: 

кратковлакнест 
средновлакнест 
долговлакнест 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 771 
27. ноември 1989. голине 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1199. 
Врз основа на член 202 став 3 од Законот за општона-

родната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А О С Н О В И Т Е Н А Е Д И Н С Т В Е Н А Т А М Е Т О Д О Л О Г И -
Ј А З А И З Р А Б О Т К А Н А П Л А Н О В И З А В О Н Р Е Д Н И 

П Р И Л И К И 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат основите на един-

ствената методологија за изработка на планови за вонред-
ни прилики што ги донесуваат субјектите на планирањето 
на општонародната одбрана утврдени со закон (во ната-
мошниот текст: субјектите на планирањето). 

Под изработка на планови за вонредни прилики од 
став 1 на оваа точка се подразбира подготвувањето, усог-
ласувањето, следењето и ажурирањето на тие планови. 

2. Плановите за вонредни прилики се изработуваат, 
покрај другото, врз основа на: процена на политичко-без-
бедносната ситуација на надлежниот орган на општестве-
но-политичката заедница; процена на безбедносната ситу-
ација на органите на управата на општествено-пол итич ка-
та заедница во областите за кои тие се формирани; распо-
ложивите аналитички и други материјали и документи; 
следењето на состојбите и појавите во соодветни дејности 
и области. 

Документите од став 1 на оваа точка се прилози кон 
планот за вонредни прилики. 

3. Задачите, мерките и постапките во плановите за 
вонредни прилики, се планираат во согласност со законот, 
со други прописи и општи акти, во рамките на дејностите 
односно надлежностите и овластувањата на субјектите на 
планирањето и на нивните програми и планови за рабога, 
заради навремено усогласен придонес во елиминирањето 
на вонредните прилики. 

Планирањето на елементите од став 1 на оваа ?очка 
подразбира и развивање на политичка активност, како и 
активирање на сите субјекти на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита. 
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П ИЗРАБОТКА И СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА 
ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ 

4. Планот за вонредни прилики содржи: 
П процена на пол итич ко-безбед носи ата ситуација; 
2) задачи, мерки и постапки, организација, сили и 

средства за елиминирање на вонредните прилики од деј-
ностите односно надлежностите на субјектите на планира-
њето; 

3) мерки на готовност. 
Зависно од специфичноста на субјектите на планира-

њето, нивната дејност, статусот, организацијата, над-
лежностите и овластувањата, плановите за вонредни при-
лики можат да содржат и други елементи (делови). 

5. Процената на политичко-безбедносната ситуација, 
како елемент на планот за вонредни прилики, треба да да-
де објективна и реална претстава за реалната состојба и за 
претпоставените текови на негативното влијание на при-
чините и последиците на вонредните прилики врз нормал-
ната дејност и функционирање на субјектите на планира-
њето и, особено, содржи: оцена на состојбата на загрозе-
носта на субјектите'на планирањето од последиците на 
нарушување на нормалното функционирање на општес-
твено-политичкиот и економскиот систем; оцена на обез-
бедувањето на континуитет на дејностите односно на фун-
кционирањето; оцена на сопствените сили, општествено-
-политичката активност и активноста на субјектите на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита, 
што можат да се ангажираат врз отстранувањето на при-
чините и негативните последици на вонредните прилики; 
организација и спроведување на мерките за безбедност и 
самозаштита; заклучоци од процената на политичко-без-
бедносната ситуација, од кои произлег,уваат задачите, ор-
ганизацијата, активностите и мерките за елиминирање на 
вонредните прилики. 

Органите на управата на општествено-политичките 
заедници ја проценуваат безбедносната ситуација во об-
ластите за кои се формирани и тие процени, или изводи од 
процените, им ги доставуваат на соодветните субјекти на 
планирањето. Сојузните органи на управата доставуваат 
процени за безбедносната ситуација во областите за кои се 
формирани (основани) до надлежните републики односно 
покраински органи на управата. 

6. Задачите, мерките и постапките, организацијата, 
силите и средствата за елиминирање на вонредните при-
лики, се планираат во рамките на дејностите односно на 
надлежностите и овластувањата на субјектите на планира-
њето и, особено, ги содржат: задачите и работите со кои се 
обезбедува стопанската, вонстопанската и друга дејност 
односно работата и функционирањето на субјектите на 
планирањето и, по потреба, определувањето на приоритет 
на задачите и работите; приспособувањето на организира-
њето и методите на работата кон условите на вонредните 
прилики, заради поефикасно извршување на планираните 
и вонредните работи; можностите на сопствените сили и 
средства и, по потреба, ангажирањето на сили и средства 
на други субјекти на планирањето; активностите на оп-
штествено-политичките субјекти и на субјектите на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита; 
мерките за безбедност и самозаштита и начинот на нивно-
то спроведување; начинот на следње на состојбите и поја-
вите и на известувањето за состојбата и преземањето на 
мерки и активности, како и предлагање на мерки од над-
лежноста на други субјекти на планирањето, што можат 
да придонесат за поефикасно елиминирање на вонредните 
прилики. 

Со разработка на мерките и постапките се планираат 
конкретните обврски на субјектите на планирањето во по-
глед на: спроведувањето на мерките и активностите што 
непосредно се применуваат врз основа на актот за утврду-
вање на постоењето на вонредни прилики; утврдувањето 
на мерки и активности што се спроведуваат во рамките на 
дејностите односно надлежностите и овластувањата; оп-
ределување на носителите на спроведувањето на мерките 
и активностите и на роковите на извршување. 

7. Мерките за готовност се планираат и разработува-
ат во единствен документ заеднички за планот на одбрана-
ia и за планот за вонредни прилики. f 

8. Во постапката на изработка на плановите за вон-
редни прилики, се остварува непосредна координација и 
соработка помеѓу соодветни субјекти за планирањево за-
ради обезбедување на синхронизирано и усогласено деј-
ствување за елиминирање на вонредните прилики. 

9. Усогласувањето на мерките и постапките помеѓу 
субјектите на планирањето се врши по пат на доставување' 
на изводи од соодветните документи на плановите за вон-
редни прилики, или на друг начин што обезбедува коорди-
нирано дејствување за елиминирање на вонредните при-
лики. 

10. Плановите од точка 4 ги изработуваат општестве-
но-политичките заедници, претпријатијата и субјектите на 
планирањето од посебно значење за општонародната од-
брана, а другите субјекти на планирањето во согласност 
со изводот од соодветните планови на општествено-поли-
тичките заедници. 

11. Ажурирањето на плановите за вонредни прилики 
се врши континуирано и претставува постојана обврска на 
субјектите на планирањето. Ажурирањето се врши врз ос-
нова на нови елементи од процената на политичко-безбед-
носната ситуација, промени настанати во статусот, дејнос-
тите, надлежностите и овластувањата на субјектите на 
планирањето, или на нови насочувачки и други акти на 
надлежните органи на општествено-политичките заедни-
ци. 

Задолжително комплексно ажурирање (новелирањс) 
на плановите за вонредни прилики се врши на начинот, по 
постапката и во роковите утврдени за комплексно ажури-
рање (новелирање) на плановите за одбрана на субјектите 
на планирањето. 

12. Заштитата на плановите за вонредни прилики, ко-
ристењето на одделни документи и материјали, како и 
уредувањето на одделни прашања што се однесуваат на-
ракувачите со тие планови, се врши во согласност со сојуз-
ниот пропис за критериумите за утврдување на податоци-
те од значење за општонародната одбрана и за мерките за 
заштита на тие податоци односно со прописите со кои се 
определуваат задачите и работите од посебно значење за 
општонародната одбрана и за заштитата на нивната тај-
ност. 

III ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
13. Плановите за вонредни прилики ќе се усогласат 

со одредбите на оваа одлука најдоцна до 30 април 1990 го-
дина. 

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 761 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

1200. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за надвореш-

нотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. На претпријатие и друго правно лице запишано во 
судски регистар за вршење работи на надворешнотргов-
скиот промет (во натамошниот текст: претпријатие). Со-
јузниот секретаријат за економски односи со странство 
може да му одобри да склучи договор за извоз на стоки 
или услуги што ќе ги наплати со увоз на стоки или услуги, 
ако извозот го врши во земјите во кои извозот поради 
платнобилансни тешкотии на може да се наплати во деви-
зи, или ако извозот не мон?е на друг начин да се наплати, 
или со извоз на стоки или'услуги се плаќа увозот или за-
купнината на опремата чиј увоз е во функција на тој извбз. 

2. На претпријатието што изведува инвестициони ра-
боти во земјите од точка 1 на оваа одлука може да му се 
одобри да склучи договор со наплата на тие работи во 
стоки и услуги ако со претпријатието што ги користи сто-
ките или услугите од увоз меѓусебните права и обврски ги 
уреди со договор. 

Ако извозот на стоки или изведувањето на инвести-
циони работи се наплатува со увоз на енергетски суровини 
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што ќе се користат во земјата, претпријатието што склу-
чува договор од точка 1 на оваа одлука е должно кон бара-
њето за одобрение на компензациона работа да достави 
копија на договорот од став 1 заверена од страна на Сто-
панската комора на Југославија - Здружението на нафтно-
то стопанство. Тие суровини мораат да бидат опфатени со 
енергетскиот биланс на Југославија. 

3. Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство издава одобрение за вршењето на компензацио-
ната работа со странство од точ. 1 и 2 на оваа одлука. 

Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство е должен да одлучи за барањето во рок од 30 де-
на од денот на приемот на барањето. 

4. Во извршувањето на компензационата работа 
можат да учествуваат повеќе претпријатија со повеќе сто-
ки. Во тој случај учесниците во работата спогодбено го оп-
ределуваат претпријатието кое поднесува барање за одоб-
рение на компензационата работа, листата на стоките со 
вредностите и количините што се извезуваат и увезуваат, 
роковите и динамиката на извозот и увозот по тие работи 
и другите елементи од значење за вршењето на тие рабо-
ти. 

Претпријатијата-учесници во работата од став 1 на 
оваа точка можат да ја определат банката овластена за ра-
боти со странство (во натамошниот текст: овластената 
банка) преку која ја реализираат односната работа. 

Ако во извршувањето на работата учествуваат повеќе 
претпријатија, претпријатието што ги увезува стоките е 
должно во рокот на стасувањето на плаќањето на тој увоз 
да и ја приложи динарската противвредност на увозот на 
овластената банка во корист на претпријатието што ги 
произвело стоките за извоз односно што ја извршило ус-
лугата по таа работа. 

5. Претпријатието поднесува во четири примероци 
барање за одобрение на компензационата работа со стран-
ство до Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство на обрасците 1 и 2, кои се отпечатени кон оваа. 
одлука и се нејзин составен дел. 

Ако претпријатието се откаже од одобрената компен-
зациска работа е должно за тоа да ги извести Сојузниот 
секретаријат за економски односи со странство и овласте-
ната банка, во рок од 15 дена од денот на откажувањето од 
работата. 

6. Претпријатието на кое му е одобрена компензацио-
ната работа во смисла на оваа одлука е должно на образе-
цот број 3, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува 
нејзин составен дел, да му достави на Сојузниот секрета-
ријат за економски односи со странство пресметка за из-
вршувањето на таа работа, а на надлежната народна бан-
ка - и документација врз основа на која е составена наве-
дената пресметка, во рокот наведен во решението за одоб-
рување на работата. 

7: Работите од точ. 1 и 2 на оваа одлука во областа на 
вооружувањето и воената опрема се вршат во согласност 
со прописите со кои се уредува прометот на вооружување 
и воена опрема. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за компензационите работи 
со странство. („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 декември 1989 година. 

Е.п. бр. 740 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Образец бр. 1 

(назив и седиште на прет-
пријатието) 

(место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Белград 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА КОМПЕНЗАЦИОНА 
РАБОТА 

Ве молиме врз основа на точка 1 од Одлука за ком-
пензациони работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/89) да ни одобрите компензациона работа. 

Во врска со наведената работа се даваат следите под-
атоци: 

1 . И З В О З 

1. Количина, вид и цена на стоките, по единица мера 
што се извезува, со ознака на паритетот (FCO, CIF, 
CF, FOB и сл.) 

2. Вкупна вредност на извозот на стоки во странска валу-
та 

3. Тарифен број, наименување на стоките и форма на из-
возот 

4. Цена на стоките при редовен извоз со ист паритет 

5. Процент на провизија, рабат и др. кои му се даваат 
при извозот на стоките на странскиот купувач 

6. Домашен извозник регистриран за извоз на стоките 
од точка 1 

7. Производител на стоките 

8. Странски купувач и земја на увоз 

9. Дали стоките се извезуваат во рамките на стоковните 
листи (ова важи за земјите со клириншки начин на 
плаќање) или независно од редовните стоковни листи.. 

10. Рок и динамика на извозот на стоки 

2 . У В О 3 

1. Количина,.вид и цена на стоките по единица мера што 
се увезуваат, со ознака на паритетот (FCO, CIF, CF, 
FOB и сл.) или на услугите 

2. Вкупна вредност на увозот во странска валута. 

3. Тарифен број, наименување и форма на увозот. 

4. Цена на стоките при редовен увоз со ист паритет. 

5. Процент на провизија, работ, каса сконто и др. што му 
одобрува странскиот продавач на домашниот увозник 
на стоки и дали се дава во пари или во стоки 

6. Домашен увозник регистриран за увозот од точка 1 

7. За чија сметка се врши увозот и кои се крајните корис-
ници 

8. Странски продавач и земја од која се врши увозот. 

9. Земја на потеклото на стоките 

10. Дали увозот на стоки се врши во рамките на редовни-
те стоковни листи или независно од редовните стоков-
ни листи (ова важи за земјите со клириншки начин на 
плаќање) 
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11. Рок и динамика на увозот 

3. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТАТА 

(печат на претпријатието и 
и потпис на овластеното ли-

це) 

Образец бр. 2 

(назив и седиште на претпри-
јатието) 

(место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Б Е Л Г Р А Д 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДОГОВАРАЊЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ШТО СЕ НАПЛАТУВААТ СО 

УВОЗ НА ЕНЕРГЕТСКИ И ДРУГИ СУРОВИНИ 
Молиме да ни одобрите компензациона работа врз 

основа на точка 2 од Одлуката за компензационите работи 
(Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89) - договарање на ин-
вестициони работи со наплата со увоз на енергетски и дру-
ги суровини (во натамошниот текст: суровини). 

Уо врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: , 

1. И З В О З 

1. Вид на инвестициони рабо-
ти . 

2. Земја на изведување на ин-
вестиционите работи ^ ^ 

3. Изведувач на инвестициони-
те работи 

4. Вкупна7 вредност на инвес-
тиционите работи во стран-
ска валута г , 
Од тоа: 
- извоз од Југославија на 

опрема за потребите за 
изведување на тие работи 

- вредност на услугата за 
изведување на инвестици-
они работи 

5. Наплата на инвестиционите 
работи 
- во суровини 
- во национална валута ^ 
- во конвертибилна валута ^ 

6. Дали инвестиционите рабо-
ти се вршат во рамките на 
редовните стоковни листи 
или независно од редовните 
стоковни листи (ова важи за 
земјите со клириншки на-
чин на плаќање) ^ 

7. Рок и динамика на извршу-
вањето на инвестиционите 
работи . 

- 2 . У В О З 

1. Количина, вид и цена на су-
.ровините по единица мера, 
што се увезуваат, со назна-
ка на паритетот (FCO, С IF, 
СР, FOB и сл.) 

2. Тарифен број, наименување 
и форма за увозот 

3. Вкупна вредност на увозот 
на суровини во странска ва-
лута 

4. Цена на суровините при ре-
довен увоз со ист паритет 

5. Домашен увозник регистри-
ран за увоз на суровини од 
точка Г 

6. За чија сметка се врши уво-
зот на суровини и кои се 
крајните корисници 

7. Странски продавач и земја 
од која суровините се увезу-
ваат 

8. Земја на потеклото на суро-
вините 

9. Рок и динамика на увозот 
на суровини 

10. Дали стоките се увезуваат 
во рамките на редовните 
стоковни листи или неза-
висно од редовните стоков-
ни листи (ова важи за земји-
те со клириншки начин на 
плаќање) 

3. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТАТА 

(печат на претпријатието и 
потпис на овластеното лице) 

Образец бр. 3 

(назив и седиште на претпри-
јатието) 

број Знак 

Број и датум на одобрената 
компензациона работа 

ПРЕСМЕТКА ЗА ИЗВРШЕНАТА КОМПЕНЗАЦИОНА 
РАБОТА 

Извоз на стоки или услуги 

Број Датум Називна ва- Износ во странска 
лутата валута 

1 2 3 4 

ВКУПНО 

Увоз на стоки или услуги 

Број Датум Назив на ва- Износ во странска 
лутата валута 

1 2 3 4 

ВКУПНО -

Заверка на надлежната народна банка 

Печат на претпријатието и 
потпис на овластеното лице 
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1201. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

на производите во прометот на големо односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89, 23/89, 24/89 и 
74/89), чие важење е продолжено со Одлуката за про-
должување на важењето на Одлуката за начинот на фор-
мирање на цените на производите во прометот на гол,емо 
односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/89) и со 
Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за 
начинот на формирање на цените на производите во про-
метот на големо односно на мало („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 74/89), во точка 1 во табелата, во гранката 0107 
Црна металургија, во групата 01071 Производство на 
железо и челик, во подгрупата 010711 Производство на су-
вово железо: сите производи, бројот „2,20" се заменува со 
бројот „4,00", а бројот „3,00" - со бројот „5,00"; во подгру-
пата 010712 Производство на суров челик: сите произво-
ди, бројот „2,60" се заменува со броот „4,00", а бројот 
„3,20" - со бројот „6,00"; во подгрупата 010713 Производ-
ство на валан, влечен и кован челик: 

- челик со негарантиран состав: сите производи, бро-
јот „4,50" се заменува со бројот „5,00", а бројот „4,20" - со 
бројот „6,00". 

- челик со гарантиран состав: сите производи, бројот 
„7,40" се заменува со бројот „8,00", а бројот „5,20" - со 
бројот „7,00". 

Во групата 01072, во подгрупата 010720 Производ-
ство на феро-легури: сите производи, бројот „3,00" се за-
менува со бројот „4,50", а бројот „3,70" - со бројот „5,50". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 763 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р 

1202. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕ ДЕЛ УАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ 
1. Цените на производите од гранката 01 ^ Преработ-

ка на хемиски производи група 01191 подгрупа 011910 
Производство на лекови и фармацевтски хемикалии, ос-
вен ветеринарски лекови, што организациите на здружен 
труд односно претпријатијата ги формирале и ги приме-
ниле според прописот до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, можат да се зголемат до 75%, при постојните 
УСЛОВИ на продажбата. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на лековите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 65/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 748 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1203. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУР-

ГИЈА, ЖЕЛЕЗНАТА РУДА И ОГНООТПОРНИОТ 
МАТЕРИЈАЛ 

1. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата што произведуваат производи на црната мета-
лургија, железна руда и огноотпорен материјал можат це-
ните на своите производи, формирани и применети според 
прописите до 20 ноември 1989 година, да ги зголемат до 
84%, при постојните услови на продажбата. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените ,на производите на црната металургија, на 
железната руда и на огноотпорниот материјал („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 59/88 и 76/88), чие важење е про-
должено со Одлуката за продолжување на важењето на 
Одлуката за начинот на формирање на цените на произво-
дите на црната металургија, на железната руда и на огно-
отпорниот материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/89) 
и Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за 
начинот на формирање на цените на производите на црна-
та металургија, на железната руда и на огноотпорниот ма-
теријал („Службен лист на СФРЈ“,, бр. 62/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 749 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1204. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-

вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА БАКАРОТ, ОЛОВОТО, ЦИНКОТ И АЛУ-
МИНИУМОТ И НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА 

ТИЕ МЕТАЛИ 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што произведуваат бакар, олово, цинк и алумини-
ум можат цените на тие производи што се формира ?ти и 
применети според прописите до денот на влегувањеЈО ВО 
сила на оваа одлука да ги зголемат, при постојните услови 
па продажбата, и тоа за: 
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1) бакар во форма на катоди и блокови и бака-
рен прав до 85% 

2) олово од сите квалитети до 98% 
3) цинк од сите квалитети до 82% 
4) алуминиум од сите квалитети до 83%. 
Цените на рудите и на концентратите на бакар, олово 

и цинк можат да се зголемат сразмерно на промената на 
цените на тие метали. ^ 

Цените на бокситот и глиницата можат да се зголе-
мат сразмерно со промената на цените на алуминиумот. 

Цените на легуриге на бакар, олово, цинк и алумини-
ум можат да се зголемат во паритет со растежот на цените 
на основните и легирачките метали, сразмерно со нивното 
учество во легурата. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на бакарот, оловото, цинкот и алуми-
ниумот и на рудите и концентратите на тие метали 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 750 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1205. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и. покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата што вршат превоз на патници и предмети можат 
цените на своите услуги што ги формирале и ги примени-
ле според прописот до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука да ги зголемат до 90%, при постојните услови 
на продажбата и постојните односи на тарифните ставови. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на услугите во внатрешниот желез-
нички сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 751 . 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1206. 
Врз основа на член 2^ од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА КОКСОТ 
1. Цените на коксот што организациите на здружен 

труд односно претпријатијата што се занимаваат со про-
изводство на кокс ги формирале и примениле во соглас-

ност со прописот до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука можат да се зголемат до 63%, при постојните усло-
ви на продажба. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на коксот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 753 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1207. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПО-

ШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. Цените на услугите во внатрешниот поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај што се формирани и 
применети според прописот до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука можат, при постојните услови на про-
дажба, да се зголемат до 69%. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштен-
ски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 65/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 762 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1208. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските организации на здружен труд 

односно претпријатијата што произведуваат и пренесува-
ат електрична енергија и електростопанските организации 
односно претпријатијата што дистрибуираат електрична 
енергија можат цените на електричната енергија, утврде-
ни по тарифните ставови, што се формирани и применети 
според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, да ги зголемат до 78% под условите на продажба и 
по тарифните ставови што, во согласност со прописите, 
постоеле до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на електричната енергија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 65/89). 
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3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 755 
27 ноември 1989 година 
Бенград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 752 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1209. 

Врз основа на члењ23 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ 
1. Рудниците за јаглен што склучиле самоуправни 

спогодби односно договори со термоцентралите можат 
цените на јагленот што ги формирале и примениле според 
прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
при задржување на постојните услови на продажба, да ги 
зголемат до 78%. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важ^ Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на јагленот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 65/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 754 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1210. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 

ЗЕМНИОТ ГАС 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што произведуваат земен гас можат цените на 
земниот гас да ги формираат така што највисоката цена 
да изнесува 11,557.5,38 динари по Ѕш3 гас, со топлотна 
вредност од 33.388,35 КЈ на температура од 288,15 К и 
притисок од 1,01325 bar. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоа-
тационо поле, при постојните услови на продажбата и та-
рифните ставови што според прописите постоеја на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ката цена на земниот гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/89). 

1211. 
Врз основа на член 74 став 2 од Законот за 

надворешнотрговското работење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 63/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ВОВЕДУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 

ЗА ИЗВОЗ ВО СССР 
1. Извоз на стоки и услуги во СССР опфатени со сто-

ковната листа 2 за тековната година можат да вршат прет-
пријатија и други правни лица (во натамошниот текст: 
претпријатијата) чии предлози се опфатени со усогласена-
та стоковна листа 2. ^ 

2. Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство, во соработка со Стопанската комора на Југо-
славија односно со соодветните здруженија на Стопанска-
та комора на Југославија, ќе направи список на претприја-
тијата од став 1 на оваа точка за определени стоки однос-
но услуги и ќе го достави до Народната банка на Југосла-
вија и до Сојузната управа за царини. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа толка, 
ако за одделни позиции од стоковната листа не можат 
прецизно да се утврдат количествата односно вредностите 
на извозот по носителите на работата, Сојузниот секрета-
ријат за економски односи со странство ќе издава соглас-
ности по барање на претпријатијата, на предлог од соод-
ветното здружение на Стопанската комора на Југославија. 

Кон барањето за издавање на согласноста од став 2 
на оваа точка, претпријатијата поднесуваат изјава и дого-
вор со кој е предвидено дека стоките што се извезуваат по 
тој договор се во рамките на стоковната листа. 

Наплата на извршениот извоз се врши во согласност 
со прописите на Народната банка на Југославија со кои се 
уредува платниот промет со странство само за стоките од 
ст. 2 и 3 на оваа точка. 

3. Претпријатијата можат да извезуваат стоки и услу-
ги во СССР над количествата односно вредностите од сто-
ковната листа 2 за 1990 година или надвор од таа стоков-
на листа само ако тој извоз го наплатуваат со увоз на 
стоки односно услуги над количествата односно вреднос-
тите од стоковната листа 1 или надвор од таа стоковна 
листа, во согласност со одобрението издадено според од-
редбите од Одлуката за компензациони работи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 75/89). 

Кон барањето за одобрување на работата од став 1 на 
оваа точка, претпријатијата поднесуваат до Сојузниот сек-
ретаријат за економски односи со странство изјава од со-
договарачот од СССР заверена од страна на надлежното 
министерство на СССР дека стоките што се увезуваат во 
рамките на таа работа, а се содржани во стоковната листа 
1, нема да ги товарат количествата односно вредностите 
на тие стоки предвидени со таа листа. 

4. Претпријатијата можат да склучуваат договори за 
изведување на инвестициони работи во СССР над вред-
ностите од стоковната листа 2 или надвор од таа стоковна 
листа, само ако со тие договори обезбедат наплата на тие 
работи во стоки или во услуги над количествата односно 
над вредностите од стоковната листа 1 или надвор од таа 
стоковна листа. 

Ако извозот на стоки се врши заради реализација на 
одобрен договор за изведување на инвестициони работи 
во СССР, претпријатијата при царинењето на стоките 
пријавуваат дека се работи за изведување на инвестицио-
ни работи, а во извозната царинска декларација, во рубри-
ката: „број и датум на заклучокот“, го запишува бројот и 
датумот на договорот. 
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5. Сојузната управа за царини месечно доставува до 
Сојузниот секретаријат за економски односи со странство 
податоци за извршениот извоз според одредбите од тон. 1 
до 3 на оваа одлука, а Народната банка на Југославија -
податоци за извршената наплата на тој извоз. 

6. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на изво-
зот во СССР што се наплатува во конвертибилни девизи, 
на извозот да вооружување и воена опрема, книги, списа-
нија, дневни весници, филателистички производи и на из-
возот по основа на договори за долгорочна производстве-
на кооперација според кои вредноста на извозот е еднаква 
или помала од вредноста на увозот. 

7. Претпријатијата на кои им е одобрена работа во 
смисла на точка 2 од оваа одлука се должни, по реализаци-
јата на одобрената работа од таа точка, да ја достават до 
Народната банка на Југославија документацијата за реа-
лизацијата на одобрената работа (договорот со советски-
от содоговарач и извозната и увозната царинска деклара-
ција). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1990 година. 

Е. п. бр. 760 
16 ноември 1989 година 
Белград 

' Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1212. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за надвореш-

нотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), сојузниот секретар за економски односи со стран-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ-
ТО НА УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 

ПРОМЕТ 
1. Како ден на извршувањето на услуги во надвореш-

нотрговскиот промет се смета: 
1) за изведување на инвестициони работи во стран-

ство - денот на заверката на сметката односно на привре-
мената ситуација за извршените инвестициони работи од 
страна на странскиот нарачувач; а кај окончана ситуација 
- денот на заверката од страна на нарачувачот на работа-
та односно овластениот орган на земјата во која се изведе-
ни работите, ако според прописите на таа земја окончана-
та ситуација подлежи на заверка; 

2) за отстапување на инвестициони работи на стран-
ско лице во Југославија - денот на заверката на сметката 
односно на привремената ситуација за извршените инвес-
тициони работи од страна на домашниот нарачувач, а кај 
окончана ситуација - денот на заверката од страна на до-
машниот нарачувач на работата; 

3) за работи на меѓународен транспорт на стоки - де-
нот на испораката на стоките на примачот, а за работи на 
меѓународен превоз на патници - денот кога е извршен 
превозот на патници. 

Како доказ за извршениот превоз на стоки служи со-
одветната исправа, а како доказ за извршениот превоз на 
патници - патничкиот билет; 

4) за услуги во надворешнотрговскиот промет што 
Заедницата на југословенските железници, Заедницата на 
југословенските пошти, телеграфи и телефони и претпри-
јатијата на воздушниот сообраќај ги пресметуваат преку 
странски управи - денот предвиден во меѓународните до-
говори и во соодветните акти за спроведување на тие до-
говори ; 

5) за туристички работи со странство - денбт назна-
чен во фактурата за извршената услуга на странскиот на-
рачувач; 

6) за работи од член 29 на Законот за надворешно 
трговското работење - денот кога е извршено извозно ца-
ринење на стоките односно денот назначен во фактурата 
за извршената услуга од ТОЈ член; 

7) за облагородување на стоки во Југославија (дора-
ботка, преработка и обработка) - денот кога облагороде-
ните стоки се извозно царинети; 

8) за работи на договорна контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките во меѓународниот промет, услуги 
на контрола на летањето и водење на странски воздухо 
плови на домашни еродроми и користење на уреди за тие 
услуги - денот на издавањето на фактурата за извршената 
услуга; 

9) за застапување на странски лица - денот на издава-
њето извештај за одобрувањето провизија на странското 
лице за извршената работа на застапување (кредит ноте), 
односно денот на поднесувањето пресметка на остварена-
та провизија во изминатиот месец, ако со договорот за за-
стапување е предвидено провизијата да се пресметува 
збирно за определен договорен период; 

10) за продажба на стоки од консигнационен склад на 
странски стоки во Југославија - денот на извршеното пла-
ќање на странското лице за продадени стоки од консигна-
циониот склад; , 

11) за сервисни услуги дадени на странски лица - де-
нот на поднесувањето пресметка на странското лице за из-
вршената сервисна услуга; 

12) за работи на меѓународа шпедиција, меѓународни 
сообраќајно-агенциски работи, лучки услуги, работи на 
јавни складови, работи на влечење, спасување и вадење на 
бродови, аеродромски услуги, работи на меѓународни сае-
ми и други услуги во меѓународниот промет - денот на из-
вршувањето на тие услуги наведен во фактурата за из-
вршената услуга; 

13) за услуги на истражување и давање и користење 
на информации и знаења во стопанството и науката, услу-
ги на атестирање, услуги на факторинг, финансиски 
инженеринг и други услуги во иадворешнотрговскиот 
промет - денот на извршувањето на тие услуги наведен во 
договорот односно во содветната исправа за извршената 
услуга. 

2. Претпријатијата што дават услуги од точка I на 
оваа наредба се должни во фактурата односно во соодвет-
ната исправа за извршената услуга да го внесат и датумот 
на завршувањето на извршената услуга. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да ввжц Наредбата за определување на денот 
на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85). 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 декември 1989 година. 

П. бр. 28002 
24 ноември 1989 година Сојузен секретар за 
Белград економски односи со 

странство, 
Франц Хорват, с. р. 

1213. 
Врз основа на член 6 од Општествениот договор за 

измени и дополненија на Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за самоуправно уредување на од-
носите во стекнувањето и распределбата на доходот во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Координациониот 
одбор за следење на спроведувањето на Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на'односите во стекнувањето и распределбата 
на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, објавува 

П О К А З А Т Е Л И 
ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД 
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПО-

КРАИНИ ЗА П Е Р И М О ! ^ Ј У Д И - С Е Ш Е М Ј т 1 Л Ѕ ^ 
^ г о д и н а 

Просечниот личен доход по работник во стопанство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на републиките и автономните покраини за периодот 
јули-септември 1989 година изнесува: „ 
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Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САН Војводина 
САН Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Динари 

јГвЈТШ^ 
5/724.97CL,. 

V4.417.619. 
40,046.157 

6,197.803 
6,801.738 
3,852.332 
7,117.186 
5,077.041 

Бр. 2655/1 
24 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Координациоииот одбор, 
д-р Марјан Рожнч, с. р. 

1214. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластување за 

донесување на одлуки за усогласување на пензиите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/89), Извршниот одобор 
на Собранието на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица така што во периодот од 1 август 
до 31 октомври 1989 година се зголемуваат за процентот 
за кој во истиот период месечно се зголемени, заради пре-
сметка, личните доходи на активните воени лица од соод-
ветен чин односно класа. 

2. Почнувајќи од 1 ноември 1989 година пензиите од 
точка I на оваа одлука се усогласуваат со движењето на 
номиналните лични доходи на активните воени лица така 
што се зголемуваат за процентот за кој се зголемени лич-
ните доходи на активните воени лица од соодветен чин од-
носно класа. 

3. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесување на поеди-
начни решенија. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 91-1 
27 ноември 1989 година 
Белград Претседател на Извршниот 

одобор на Собранието на 
Заедницата за социјално 
осигурување на воените 

осигуреници, 
полковник 

д-р Славко Чоколадо, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1187. Уредба за застапување на странски лица во 
Југославија 1877 

1188. Уредба за зголемување на даночната основи-
ца на определени производи во прометот - 1878 

И 89. Уредба за привремен извоз и увоз на стоки - 1879 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213 

214. 

Страна 

Уредба за поблиските услови за отворање и 
работа на претставништва на странски лица 
во Југославија : 1882 
Уредба за издавање на уверенија и за заверу-
вање на исправи што ги придружуваат стоки-
те при извозот или увозот 1883 
Одлука за ослободување од плаќање на посеб-
на давачка при увозот на определени земјо-
делски производи 1885 
Одлука за видот на трошоците што странски 
излагачи можат да ги плаќаат со динари ос-
тварени со продажба на експонати на меѓуна-
родните саеми во Југославија 1885 
О,длука за работите на посредување во надво-
решнотрговскиот промет 1885 
Одлука за начинот на формирање на цените 
на нафтените деривати во прометот 1887 
Одлука за привремено воведување на соглас-
ност за извоз во СССР во 1989 година 1888 
Одлука за определување на највисоките цени 
на нафтата и нафтените деривати 1889 
Одлука за определување на земјоделските и 
прехранбенте производи за кои при' увозот се 
плаќа посебна давачка 1890 
Одлука за основите на единствената методо-
логија за изработка на планови за вонредни 
прилики 1892 
Одлука за компензационите работи со стран-
ство . - - 1893 
Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирање на цените на производите во про- ^ r-v 
метот на големо односно на мало 1 
Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на лековите : 1895 
Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на производите на црната металур-
гија, железната руда и огноотпорниот мате-
ријал 1896 
Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на бакарот, цинкот и алуминиумот 
и на рудите и концентратите на тие метали - 1896 
Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на услугите во внатрешниот желез-
нички сообраќај 1897 
Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на кексот 1897 
Одлука за определување на највисокото ниво 
ца цените на услугите во внатрешниот по-
штенски, телеграфски и телефонски сообраќај 1897 
Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на електричната енергија 1897 
Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на јагленот 1898 
Одлука за определување на највисоката цена 
наземниотгас 1898 
Одлука за привремено воведување на соглас-
ност за извоз во СССР 1898 
Наредба за определување на денот на извршу-
вањето на услуги во надворешнотрговскиот 
ромет 1899 
оказатели за просечниот месечен чист личен 

доход по работник во' стопанството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, на републиките и автономните покраини/-—^ 
за периодот јули-септември 1989 година VJ8 
Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични дохои на 
активните воени лица U 
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