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898. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), на предлог 
од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕ-

НИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Купување и продажба на девизи, во смисла на оваа 

уредба, се вршат: 
1) во непосредни контакти меѓу банките овластени за 

работи со странство што имаат тековни сметки кај банки 
во странство, (во натамошниот текст: овластените банки); 

2) на посебно организиран меѓубанкарски состанок 
меѓу овластените банки, како и меѓу овластените банки и 
Нродната банка на Југославија (во натомошниот текст: 
Меѓубанкарскиот состанок). 

Член 2 
Купување и продажба на девизи се врши промптно и 

на термин. 
Промптни работи на купување и продажба на девизи 

мржат да вршат овластените банки и Народната банка на 
Југославија. 

Купување и продажба на девизи на термин вршат ов-
ластените банки. 

Член 3 
Промптно купување и продажба на девизи, како и ку-

пување и продажба на девизи на термин, овластените бан-
ки вршат: 

1) во непосредни контакти меѓу овластените банки; 
2) на Меѓубанкарскиот состанок. 
Купување и продажба на девизи на единствениот де-

визен пазар се потврдува со заклучница, чиј образец е от-
печатен кон оваа уредба и претставува нејзин составен 
дел. 

Член 4 
Овластените банки купуваат и продаваат девизи спо-

ред потребите на своето работење и во согласност со соп-
твената дневна и заедничка девизна позиција. 

Овластените банки меѓусебно купуваат и продаваат 
девизи само за плаќања во странство што втасуваат во 
рок од два работни дена од денот на купопродажбата на 
девизи. 

Член 5 
Овластената банка на која контролор на Народната 

банка на Југославија, во согласност со одредбите на член 
145 од Законот за девизното работење, и го запрел плаќа-
њето во странство, купува и продава девизи на девизниот 
пазар само за плаќање на втасаните обврски по странски 
кредити и конвенциски обврски. 

Член 6 
Предмет на купување и продажба, во согласност со 

одредбите од оваа уредба, се девизите што ќе ги определи 
Народната.банка на Југославија, во согласност со член 30 
од Законот за девизното работење. 

Купопродажба на девизи меѓу овластените банки се 
врши со пренос на девизите од сметка на продавачот на 
сметка на банката купувач. 

Овластената банка - купувач на девизи е должна во 
договорениот рок да ја изврши уплатата на динарската 
противвредност на купените девизи на жиро-сметката на 
овластената банка - продавач. 

Ако при склучувањето на работа не е изрично догово-
рен рокот за извршување на работата, работата на купо-
продажба на девизи се извршува најдоцна во рок од два 
работни дена од денот на склучувањето на работата. 

Член 7 
Заради усогласување на плаќањата спрема странство, 

по сите основи, со девизниот прилив и со купувањето на 
девизи во согласност со оваа уредба, овластените банки ги 
утврдуваат плановите на приливот и одливот на девизите 
и дневната девизна позиција, што и ги доставуваат на На-
родната банка на Југославија. 

Врз основа на плановите на приливот и одливот на 
девизите на овластените банки од член 63 на Законот за 
девизното работење, Народната банка на Југославија ја 
согледува ликвидноста на банките, поединечно и вкупно, и 
ако утврди дека можат да настанат растројства, за тоа го 
известува Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Овластените банки се должни на Народната банка на 

Југославија да и достават преглед на втасаните обврски за 
тековните плаќања во странство седум дена пред денот на 
втасувањето на обврските, по одделни налози чии износи 
преминуваат 10 милиони САД долари. 

Член 9 
Покрај плановите на приливот и одливот на девизите 

овластената банка им доставува на Народната банка на 
Југославија и на народните банки на републиките односно 
на народните банки на автономните покраини „Преглед 
на обврските за плаќање на главницата и на обврските за 
плаќање на каматата по странски кредити" до 15-ти во ме-
сецот за плаќања што втасуваат во наредниот месец, и тоа 
на Образецот бр. 1, кој е отпечатен кон оваа уредба и пре-
тставува нејзин составен дел. 

Член 10 
Дневната девизна позиција овластената банка ја ут-

врдува за секој меѓубанкарски состанок и и ја доставува на 
Народната банка на Југославија еден ден пред одржување-
то на Меѓубанкарскиот состанок, најдоцна до 12 часот. 

Дневната девизна позиција се утврдува на Образецот 
број 2 „Девизна позиција на овластените банки", кој е от-
печатен кон оваа уредба и претставува нејзин составен 
дел. 

Член П 
Девизната позиција на овластената банка ги опфаќа 

дневната состојба на девизните средства на денот кога по-
зицијата и се доставува на Народната банка на Југослави-
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ја, девизниот прилив што се очекува во времето во кое се 
врши купување и продажба на девизи по дневната позици-
ја и одливот на девизите по плаќањата во странство што 
втасуваат во тој период. 

Состојбата на девизните средства од став 1 на овој 
член ги опфаќа средствата во ефективни странски пари, 
чекови, кредитни писма, хартии од вредност, средства на 
тековните сметки на овластената банка во странство, де-
визите депонирани на определено и неопределено време 
на сметки кај странски банки, девизните средства на смет-
ки во странство на други банки за кои таа банка исплати-
ла динарска противвредност во согласност со член 98 од 
Законот за девизното работење. 

Член 12 
Плаќањата спрема странство што втасуваат на денот 

за кој се врши купување и продажба на девизи на Меѓубан-
карскиот состанок ги опфаќаат сите обврски по налозите 
за плаќање на организациите на здружен труд и другите 
општествени правни лица и се внесуваат во Образецот бр. 
3 „Преглед на втасаните обврски за плаќања востранство 
на ден ... 198... година", кој е отпечатен кон оваа уредба и 
претставува нејзин составен дел. 

Член 13 
Врз основа на податоците од дневните девизни пози-

ции на овластените банки, Народната банка на Југослави-
ја изработува заедничка девизна позиција на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија заради утврду-
вање на вкупната понуда и побарување на девизи меѓу 
банките во непосредни контакти и на Меѓубанкарскиот 
состанок, што ја доставува до Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 14 
Овластената банка што не ќе ја достави навреме сво-

јата девизна позиција од член 10 и прегледот на своите де-
визни обврски спрема странство од член 12 на оваа уред-
ба, не може да учествува во работата на Меѓубанкарскиот 
состанок тој ден и не може да врши текушти плаќања 
спрема странство, додека не ги достави. 

Овластената банка може да купува девизи во непос-
редни контакти и на Меѓубанкарскиот состанок доколку 
го одржува нивото на краткорочниот долг утврден со про-
екцијата на платниот биланс на Југославија за текуштата 
година и во согласност со' одлуката од член 20 на Законот 
за кредитните односи со странство. 

II. КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ ВО НЕ-
ПОСРЕДНИ КОНТАКТИ МЕЃУ ОВЛАСТЕНИТЕ 

БАНКИ 

Член 15 
Овластените банки меѓусебно купуваат и% продаваат 

девизи по курсот што се утврдува на Меѓубанкарскиот 
состанок. 

Член 16 
За секое склучено купување односно продавање на де-

визи, овластената банка - продавач на девизи, во текот на 
истиот ден, ја известува стручната служба на Меѓубанкар-
скиот состанок. 

Член 17 
Стручната служба на Меѓубанкарскиот состанок по 

секој состанок задолжително ги известува сите банки за 
состојбата на усогласеноста на понудата и побарувачката 
на девизите. 

Член 18 
Овластените банки се должни да водат регистар на 

работите за купување и продавање на девизи склучени во 
непосредни контакти со другите банки. Во регистарот се 
внесува секоја работа за купување и продавање на девизи. 

Член 19 
Овластената банка - продавач е должна истиот ден 

кога склучила работа за продавање на девизи на друга ов-

ластена банка, да издаде заклучница во три примероци од 
кои едниот останува кај продавачот, другиот и се доставу-
ва на банката - купувач, а третиот и се доставува на струч-
ната служба на Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 20 
Стручната служба на Меѓубанкарскиот состанок се-

кој работен ден и доставува на Народната банка на Југо-
славија извештај за склучените работи за купување и про-
давање на девизи од член 17 на оваа уредба. 

Член 21 
Купувањето и продавањето на девизи на термин се 

врши по курсевите за кои ќе се договорат договорните 
страни, со тоа што курсот може да се договори само во 
границите на курсевите што ги утврдува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 22 
Договорот за купување и продавање девизи на тер-

мин е склучен кога обете договорни страни ќе потпишат 
заклучница и кога заклучницата, што ја заверува лицето 
што раководело со Меѓубанкарскиот состанок, ќе биде за-
пишана во регистарот на терминските работи. 

Потпишаните заклучници на овластената банка му се 
доставуваат во три примерока на лицето што раководело 
со Меѓубанкарскиот состанок заради запишување во ре-
гистарот на терминските работи. По извршеното заверу-
вање и запишување во регистарот, по еден примерок на за-
верената заклучница и се доставува на секоја договорна 
страна, а третиот примерок го задржува стручната служба 
на Меѓубанкарскиот состанок заради своја евиденција. 

Член 23 
Купувањето и продавањето на девизи на термин меѓу 

овластените банки, се врши со пренесување на девизи од 
сметката на банката продавач, на сметката на банката ку-
пувач според договорените услови и во роковите од заве-
рената и регистрираната заклучница. 

Овластената банка - купувач на девизи на термин е 
должна за роковите и договорените курсеви од заклучни-
цата да уплати динарска противвредност на купените де-
визи на жиро сметката на овластената банка - продавач. 

Овластената банка - купувач ги користи девизите ку-
пени на термин за извршување на налогот за плаќање 
спрема странство на оние организации на здружен труд за 
кои, во согласност со заклучницата, е извршено купување 
на девизи. 

Член 24 
Во периодот на примена на чл. 24 и 110 од Законот за 

девизното работење, овластените банки не можат да склу-
чуваат работи на купопродажба на девизи на термин. 

III. МЕЃУБАНКАРСКИ СОСТАНОК 

Член 25 
Меѓубанкарскиот состанок се одржува секој работен 

ден во времето што ќе го определи Деловниот совет на 
Меѓубанкарскиот состанок, со согласност на Народната 
банка на Југославија. 

Овластените банки се членки на Меѓубанкарскиот 
состанок на девизниот пазар. На Меѓубанкарскиот, соста-
нок на девизниот пазар учестува и Народната банка на Ју-
гославија. 

Овластената банка на која и престанало овластување-
то за вршење работи на платниот промет и кредитните ра-
боти со странство, го губи и правото на членство на Меѓу-
банкарскиот состанок. 

Член 26 
Членките на Меѓубанкарскиот состанок го утврдува-

ат начинот на обезбедување средства за работа на Меѓу-
банкарскиот состанок, вршењето на административно-
-стручни и други работи за потребите на Меѓубанкарскиот 
состанок и можат поблиску да ја уредуваат својата работа 
на Меѓубанкарскиот состанок. 
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Членките на Меѓубанкарскиот состанок формираат 
Деловен совет како заеднички орган и го утврдуваат него-
виот состав и избор. 

Членките на Меѓубанкарскиот состанок со деловник-
го уредуваат начинот на работата во текот на одржување-
то на состанокот. 

Член 27 
Административно стручните и другите работи за по-

требите на единствениот девизен пазар ги врши стручната 
служба на Меѓубанкарскиот состанок. 

Членките на Меѓубанкарскиот состанок можат врше-
њето на работите на стручната служба од став 1 на овој 
член да и ја доверат на организацијата односно заедница-
та што е оспособена за вршење на такви работи. 

Член 28 
На Меѓубанкарскиот состанок можат да се купуваат 

и продаваат девизи во износи што ќе ги определи Делов-
ниот совет на Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 29 
Овластените банки и Народната банка на Југославија 

учествуваат на Меѓубанкарскиот состанок преку свои ов-
ластени претставници. 

Бројот на претставниците на овластените банки што 
учестуваат во работата на Меѓубанкарскиот состанок се 
определува со Деловникот за работата на Меѓубанкарски-
от состанок. 

Член 30 
Со Меѓубанкарскиот состанок раководи лице што го 

определил Деловниот совет на Меѓубанкарскиот соста-
нок. 

На Меѓубанкарскиот состанок претставниците на 
членките на Меѓубанкарскиот состанок предаваат во пис-
мена форма преглед на износите на девизите по видови 
што намераваат да ги купат или продаваат на состанокот 
односниот ден. Овој преглед треба да биде во согласност 
со податоците вклучени во дневната девизна позиција од 
член 10 на оваа уредба. 

Понудата и побарувачката на девизи се изразува во 
САД долари, а купопродажбата на девизи се склучува во 
расположиви валути. 

Народната банка на Југославија на Меѓубанкарскиот 
состанок поднесува листа на интервенциони курсеви на 
Народната банка на Југославија. 

Пред почнувањето на работата на Меѓубанкарскиот 
состанок Народната банка на Југославија и доставува на 
надлежната служба на Меѓубанкарскиот состанок збирна 
девизна позиција за сите банки членки на Меѓубанкарски-
от состанок. Врз ̂ основа на прегледот на вкупно пријаве-
ните намери за купување и продавање девизи по банките и 
намените, овластеното лице што раководи со Меѓубанкар-
скиот сосотанок, со согласност на претставникот на На-
родната банка на Југославија, предлага начин за израмну-
вање на вкупната понуда и побарувачка на девизи. 

Врз основа на прегледот од став 4 на овој член се 
врши купување и продавање на девизи на Меѓубанкарски-
от состанок и во непосредни контакти меѓу овластените 
банки. 

Купувањето и продавањето на девизи на Меѓубанкар-
скиот состанок се врши по курсевите во рамките на распо-
нот меѓу долните и горните курсеви од листата на интер-
венционите курсеви на Народната банка на Југославија. 

Член 31 
Заклучниците за склучените работи за купување и 

продавање на девизи се подготвуваат во текот на траење-
то на Меѓубанкарскиот состанок врз основа на склучените 
работи воведени во регистарот на работите за купување и 
продавање на девизи. Заклучниците носат соодветен реден 
број на регистарот. 

Веднаш по склучувањето на Меѓубанкарскиот соста-
нок, заклучниците се поднесуваат на потпис на овластени-
те претставници на купувачи и продавачи, кои ги потпи-
шуваат. Потпишаните заклучници се предаваат по потпи-
шувањето на овластените претставници на купувачите и 
продавачите. Една копија на потпишаната заклучница ос-
танува во архивата на Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 32 
По склучувањето на Меѓубанкарскиот состанок се 

пристапува кон пресметување на средните (дневни) курсе-
ви за сите видови девизи што биле предмет на купување и 
продавање на тој состанок. 

Пресметувањето на средните (дневните) курсеви се 
врши врз основа на работите за купување и продавање на 
девизи што се склучени тој ден на Меѓубанкарскиот соста-
нок и за кои се издадени и потпишани заклучници. 

Средниот (дневен) курс за девизи се утврдува врз ос-
нова на вредноста на склучените работи на купување и 
продажба на одделни видови девизи и курсеви по кои се 
склучени работите. 

Средниот курс за девизи кои на определениот ден не 
биле предмет на купување и продажба на Меѓубанкарски-
от состанок, се формира во рамките на распонот помеѓу 
долниот и горниот интервенционен курс од листата на ин-
тервенциони курсеви на Народната банка на Југославија. 

Член 33 
Истовремено со пресметување на средните (дневни) 

курсеви се пресметуваат и куповните и продажните курсе-
ви за секој вид девизи. 

Врз основа на средните курсеви се формираат купов-
ните и продажните курсеви за девизи со одземање односно 
со додавање на маржа од 1,5 промил од утврдениот среден 
курс. 

Член 34 
Курсевите на девизите пресметани на начинот пред-

виден во чл. 31 и 32 од оваа уредба се внесуваат во листата 
на курсеви. 

Курсевите на девизите од став 1 на овој член се ис-
кажуваат во динари за една единица странска валута кај 
САД доларот, канадскиот долар, кувајтскиот динар, ав-
стралискиот долар, европските пресметковни единици, ан-
глиската фунта и ирачкиот динар, а за 100 единици кај 
другите девизи. 

Курсевите се пресметуваат со две децимални места. 

Член 35 
Листата на курсеви од член 34 на оваа уредба ја пот-

пишува лицето што раководело со Меѓубанкарскиот сос-
танок и претставникот на Народната банка на Југослави-
ј а 

Листата на курсеви се објавува најдоцна 1 час по за-
клучувањето на Меѓубанкарскиот состанок. Листата се об-
јавува на табла во просториите каде што се одржуваат 
состаноци, во дневниот печат, преку радиото, телевизија-
та или на друг начин, и се доставуваат до банките членки 
на Меѓубанкарскиот состанок до 14 часот истиот работен 
ден. 

Член 36 
Куповните и продажните курсеви од листата на кур-

севи на Меѓубанкарскиот состанок ги применуваат овлас-
тените банки на сите купувања и продажби на девизи што 
се вршат помеѓу нив и организациите на здружен труд и 
други правни и физички лица, освен на купувањето и про-
дажбата на ефективни странски пари, странски чекови и 
странски кредитни писма, како и за пресметување на меѓу-
народните поштенски упатници, чии курсеви се формира-
ат во согласност со одредбите на член 5 од Законот за ме-
нувачките работи. 

Куповните и продажните курсеви од став 1 на овој 
член ги применува и Народната банка на Југославија. 

Куповните и продажните курсеви од листата на кур-
севи на Меѓубанкарскиот состанок се применуваат од 14 
часот истиот ден кога состанокот е одржан, а средните 
курсеви од наредниот ден од денот на одржувањето на 
Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 37 
По завршениот Меѓубанкарски состанок овластеното 

лице што раководело со Меѓубанкарскиот состанок е 
должно на Народната банка на Југославија, на денот на 
одржувањето на Меѓубанкарскиот состанок, да и достави 
до 14 часот: 

1) Извештај за понудата и побарувачката и за работи-
те на купување и продажба на девизи, што се склучени на 
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Меѓубанкарскиот состанок тој ден, како и за курсевите по 
кои тие работи се склучени; 

2) Листата на курсеви утврдени и формирани на 
Меѓубанкарскиот состанок на тој ден. 

Член 38 
Народната банка на Југославија е должна на Меѓу-

банкарскиот состанок да го откупи вишокот од понудата 
на девизи. 

Народната банка на Југославија на Меѓубанкарскиот 
состанок ги купува девизите по долните, а ги продава по 
горните курсеви од листата на интервенциони курсеви на 
Народната банка на Југославија. 

Член 39 
На Меѓубанкарскиот состанок Народната банка на 

Југославија интервенира заради задоволување на вишокот 
на девизната побарувачка, во согласност со потребите за 
плаќања во странство, што се утврдуваат врз основа на 
дневните девизни позиции на овластените банки и на пла-
новите за прилив и одлив на девизи на овластените банки. 

IV. КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ ВО УСЛО-
ВИ НА НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ПОНУДАТА И ПОБА-

РУВАЧКАТА НА ДЕВИЗИ 

Член 40 

Кога ќе настанат услови за примена на одредбата од 
член 110 на Законот за девизното работење сите купувања 
и продажби на девизи се вршат исклучиво на Меѓубанкар-
скиот состанок на единствениот девизен пазар. 

Купување и продажба на девизи и плаќања спрема 
странство во условите од став 1 на овој член се врши врз 
основа на заедничката девизна позиција и според редосле-
дот што го пропишал Сојузниот извршен совет. 

Ако на денот на одржувањето на Меѓубанкарскиот 
состанок се обезбедени девизни средства за плаќање на си-
те приоритети, предвидени со акт на Сојузниот извршен 
совет, овластените банки можат да вршат други плаќања 
спрема странство во рамките на расположливите средства 
помеѓу пропишаниот минимум и максимум. 

Член 4.1 
Ако врз основа на заедничката девизна позиција се 

утврди дека овластените банки не можат да ги извршат 
сите плаќања за приоритетите по намените од член ПО 
став 2 на Законот за девизното работење што ги утврдува 
Сојузниот извршен совет, овластените банки се должни 
вкупните девизни средства над утврдениот минимум да ги 
користат исклучиво за плаќање на приоритетите по наме-
ните според утврдениот редослед што го пропишал Сојуз-
ниот извршен совет за тој ден, и вишокот на средства над 
потребите според редоследот на плаќањата за тој ден, да 
го продаваат на Меѓубанкарскиот состанок на други ов-
ластени банки за плаќање на истите приоритети по наме-
ните утврдени за тој ден. 

Член 42 
Народната банка на Југославија, преку заедничката 

девизна позиција, купопродажбата на девизи на Меѓубан-
карскиот состанок, своите контролори во овластените 
банки и своите контролорни органи, ѓи обезбедува уредно 
плаќањата на одделни приоритети по намените според ре-
доследот што го утврдува Сојузниот извршен совет. 

V. ЕВИДЕНЦИЈА И ОБРАСЦИ 

Член 43 
Образецот на заклучницата од чл. 22 и 31 и региста-

рот на работи на купувањето и продажбата на девизи од 
член 32 на оваа уредба се отпечатени кон оваа уредба и 
претставуваат нејзин составен дел. 

По укажана потреба Народната банка на Југославија 
дава технички упатства за пополување на обрасците што 
се отпечатени кон оваа уредба и претставуваат нејзин сос-
тавен дел. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Со парична казна од 500.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап овластената банка: 
1) ако изврши плаќање на обврски спрема странство 

а претходно до Народната банка на Југославија не ја до-
ставила својата девизна позиција и преглед на своите де-
визни обврски спрема странство (член 14 став 1); 

2) ако на друга банка и продаде или од друга банка 
купи девизи независно од курсот што е утврден на Меѓу-
банкарскиот состанок (член 15); 

3) ако изврши купување или продажба на девизи на 
термин во периодот на примената на чл. 24 и НО од Зако-
нот за девизното работење (член 24); 

4) ако во периодот на примената на член 110 од Зако-
нот за девизното работење изврши плаќање на девизи во 
странство или купи односно продаде девизи за обезбедува-
ње на тие плаќања независно од заедничката девизна пози-
ција и редоследот на плаќањата спрема странство што го 
определил Сојузниот извршен совет (член 40 ст. 1 и 2); и 

5) ако изврши плаќање на девизна обврска спрема 
странство независно од утврдениот дневен редослед или 
не го понуди вишокот на девизни средства на други овлас-
тени банки на Меѓубанкарскиот состанок за плаќање на 
истите намени утврдени за тој ден (член 41). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во овластената банка 
со парична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 45 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок овластената банка: 
1) ако не го утврди планот за прилив и одлив на деви-

зи и дневната девизна позиција и истите не и ги достави на 
Народната банка на Југославија (член 7 став 1); 

2) ако на Народната банка на Југославија не и доста-
ви преглед на втасаните обврски за текуштите плаќања во 
странство чиј износ преминува 10 милиони САД долари 7 
дена пред втасувањето на обврската (член 8); и 

3) ако до Народната банка на Југославија и народна-
та банка на републиката односно на народната банка на 
автономната покраина до 15-ти во текуштиот месец не до-
стави „Преглед на обврските за плаќање на главницата и 
на обврските за плаќање на каматите по странските креди-
ти" за плаќањата што втасуваат во наредниот месец (член 
9)- . . 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во овластената банка со па-
рична казна од 5.000 до 100.000 динари. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-
станува да важи Одлуката за организацијата и работата 
на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен па-
зар („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/85) и Одлуката за ус-
ловите, организацијата и работата на единствениот деви-
зен пазар во 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/85 и 52/85). 

Член 47 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1986 година 

и се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 485 
26 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с.р. 
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899. 
Врз основа на член 45 став 3 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ИЗВОЗОТ 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Издавањето на уверенијата и заверувањето на испра-

вите од член 45 на Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство се вршат на начинот и под условите што се 
пропишани со оваа уредба. 

Член 2 
Под уверенија од член 1 на оваа уредба се подразби-

раат: 
1) уверението за југословенското потекло на стоките; 
2) увернието за фактите за кои Стопанската комора 

на Југославија, стопанските комори на републиките, сто-
пански! е 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 потекло на стоките од трета земја; 
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 поминале преку царинското подрачје на Југославија 
и дека биле под царински надзор). 

Уверението од точка 6 став 1 на овој член го издава 
царинскиот орган кој според одредбите на Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 4/84 и 24/85), врши надзор над стоките во 
транзит. 

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

Член 3 
Како заверување на исправите од член 1 на оваа уред-

ба се смета заверувањето на фактурите и на другите ис-
прави што ги придружуваат стоките при извозот. 

И. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА И ЗАВЕРУВАЊЕ НА 
ИСПРАВИ 

1. Издавање на уверение за југословенско потекло на сто-
ките 

Член 4 
Уверението за југословенско потекло на стоките се 

издава на писмено барање од организација на здружен 
труд. 

Кон барањето од став 1 на овој член организацијата 
на здружен труд е должна да приложи и пополнет образец 
на уверението за југословенско потекло на стоките. 

Член 5 
Образецот на писменото барање и образецот на уве-

рението за југословенско потекло на стоките од член Д на 
оваа уредба се еднообразни за целата територија на Југос-
лавија. 

Член 6 
Како стоки од југословенско потекло, во смисла на 

оваа уредба, се сметаат стоки што во целост се произведе-
ни во Југославија, и тоа: 

1) минерални производи извадени од земјината почва 
и од морското дно на Југославија; 

2) растителни производи обрани во Југославија и 
производи на шумарството; 

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; 
7) производи произведени на југословенски бродови -

фабрики, исклучиво од производите од точка 6 на овој 
член; 

8) употребени артикли, кои служат само за регенера-
ција на суровини собрани во Југославија; 

9) отпадоци од индустриско производство во Југосла-
вија; 

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

Член 7 
Како стоки од југословенско потекло, во смисла на 

оваа уредба, се сметаат и стоки што се произведени во Ју-
гославија од увезени стоки, ако на увезените стоки е из-
вршена промена која суштествено ги менува нивните 
првобитни својства. 

Се смета дека суштествено се променети првобитни-
те својства на стоките во смисла на став 1 од овој член: 

1) ако увезените стоки се распоредуваат во еден тари-
фен број односно став на Царинската тарифа, а ново-про-
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-
нсот на новопроизведените стоки што го определила зем-
јата во која се увезуваат стоките. 

При утврдувањето на додатната вредност во смисла 
на точка 2 став 2 од овој член, како основ се зема цената 
на увезените стоки во однос на цената на новопроизведе-
ните стоки, а паритетот - франко фабрика. 
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Член 8 
Не се смета дека се суштествено променети првобит-

ните својства на стоките ако на Стоките се извршени след-
ните работи: 

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

2) делење на поголемите количини на помали коли-
чини; 

3) собирање, класирање, исплакнување, поделба со се-
чење и ставање во шишиња; 

4) етикетирање и обележување; 
5) конзервирање на стоките за транспорт односно 

складирање; 
6) слагање во групи. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на чл. 6 и 7 од оваа уредба 

уверение за југословенско потекло на стоките може да се 
даде и за стоки кои по барање од странскиот партнер мо-
раат да исполнуваат определени услови. 

По исклучок од одредбите на чл. 4 и 5 од оваа уредба, 
уверение за југословенско потекло од став 1 на ОВОЈ член 
се издава на писмено барање од организација на здружен 
труд, кон кое организацијата на здружен труд ^ должна да 
приложи писмена изјава од производителот дека стоките 
се од југословенско потекло. Организацијата на здружен 
труд што склучила работа на изведување инвестициони 
работи во странство, наместо писмена изјава од произво-
дителот кон барањето може да поднесе своја писмена изја-
ва дека стоките се од југословенско потекло. 

2. Издавање на други уверенија 
Член 10 

Уверенијата од член 2 став 1 точ. 3 до 5 на оваа уред-
ба се даваат на писмено барање од организацијата на 
здружен труд, која кон барањето ги приложува следните 
исправи: 

1) за уверение за виша сила - писмена потврда за слу-
чајот на виша сила, издадена од надлежниот орган на оп-
штината на чија територија случајот на виша сила се слу-
чил; 

2) за уверение за потеклото на стоките од трета земја 
- оргинално уверение за потеклото на стоките од земјата 
на потеклото, издадено од надлежниот орган на земјата 
на потеклото и, по потреба, заверено од дипломатското 
односно конзуларното претставништво на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во таа земја; 

3) за уверение за стоките што се увезуваат заради из-
воз (работа на посредување во надворешнотрговскиот 
промет) - заверен препис на одобрението за вршење рабо-
ти на посредување во надворешнотрговскиот промет. 

Член 11 
Уверението за директна пратка на стоки од член 2 

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

Како директна пратка, во смисла на оваа уредба, се 
смета превоз на стоки преку територијата на Југославија 
(транзит) со претовар или со привремено складирање, од-
носно без претовар или привремено складирање, ако сто-
ките остануваат под царински надозр во превозот и не се 
пуштаат во промет односно не се пуштаат во потрошувач-
ка. 

Со стоките од став 1 на овој член не можат да се 
вршат други манипулации освен истовар или натовар, де-
лење на стоките на помали количини или други дејствија 
што се потребни стоките да се зачуваат од расипување 
или оштетување. 

Член 12 
Стопанската комора на Југославија, како и стопан-

ските комори од член 1 став 1 точка 2 на оваа уредба (во 
натамошниот текст: овластените комори) вршат проверу-
вање на точноста на податоците наведени во исправите од 
чл. 4 и 9 став 2 на оваа уредба. 

Стопанската комора на Југославија и овластените ко-
мори можат, по потреба, од подносителот на барањето за 
издавање на уверенијата од чл. 4 и 9 став 2 на оваа уредба 
да бараат дополнителни исправи, можат да ја проверува-

ат точноста на податоците наведени во тие исправи и како 
стручни лица овластени од нив (контролори) да вршат 
увид во финансиската и друга документација и во произ-
водството на стоки во врска со издавањето на уверението 
за југословенско потекло на стоките. 

Податоците и исправите и другите исправи од ст. 1 и 
2 на овој член се сметаат како доверливи. 

Стопанската комора на Југославија, во спогодба со 
овластените комори, утврдува која најмала стручна под-
готовка мораат да ја имаат овластените стручни лица 
(контролори) од став 2 на воој член. 

Член 13 
Стопанската комора на Југсолавија, овластените ко-

мори и организациите на здружен труд - подносители на 
барањата се должни, уверението од член 4, кобните на уве-
ренијата од член 9 и другите исправи од член 12 став 2 на 
оваа уредба да ги чуваат две години од денот на нивното 

^издавање. 
Царинскиот орган што врши надзор над стоките во 

транзит е должен уверението и другите исправи од член 11 
на оваа уредба да ги чува две години од денот на нивното 
издавање. 

Член 14 
Уверението од член 4 на оваа уредба организацијата 

на здружен труд е должна да го поднесе кон царинската 
декларација при извозот на стоките. 

Член 15 
Стопанската комора на Југославија и овластените ко-

мори како и царинските органи што организираат царин-
ска контрола во смисла на чл. 12 и 14 од оваа уредба, ос-
тваруваат соодветна соработка со царинските органи на 
земјата во која се извезуваат стоките што ги придружува-
ат уверенијата издадени во смисла на оваа уредба. 

3. Заверување на исправи 

Член 16 
Исправите од член 3 на оваа уредба се заверуваат врз 

основа на писмено барање од организацијата на здружен 
труд. 

Член 17 
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 2 став 1 точка 1 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 врз основа на барањата од Дирекција-
та. Кон барањето Дирекцијата не приложува друга доку-
ментација. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за стопански престап организација на здружен труд: 

1) ако даде неточни податоци во писменото барање; 
писмената изјава, образецот на уверението или во доку-
ментацијата во врска со издавањето на уверението (чл. 4,9 
и 10); 

2) ако даде неточни податоци во исправата што се за-
верува (член 10); 

3) ако го употреби уверението од чл. 4, 9 и 10 на оваа 
уредба или заверените исправи од член 16 на оваа уредба, 
кои не и одговараат на фактичната состојба во поглед на 
стоките што се извезуваат. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 1.500 до 30.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен труд. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 20 

Одредбите на оваа уредба се однесуваат на работите 
на извозот што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката 
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 
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Член 21 
Стопанската комора на Југославија ќе го определи 

начинот на издавање и формата на уверенијата од чл. 4, 9 
и 10 на оваа уредба и начинот на заверување на исправите 
од член 10 на оваа уредба. 

Сојузната управа за царини дава упатства за издава-
ње на уверенијата од член 11 на оваа уредба. 

Член 22 
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. 40/77). 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

Е.п. бр. 499 
27 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

900. 
Врз основа на член 56 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85) врз основа на согласноста на надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

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

СТОКИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд и другите правни ли-

ца можат привремено да увезуваат стоки заради облагоро-
дување (преработка, доработка и обработка). 

Привремениот увоз на стоки заради облагородување 
може да се врши под услов, привремениот увоз да го врши 
организација на здружен труд, регистрирана за вршење на 
работи на надворешнотрговскиот промет и облагородува-
њето да го врши производствената организација на 
здружен труд. 

Заради облагородување на стоките од став 1 на овој 
член, привремено можат да се увезуваат калапи, модели, 
клишеа, шаблони, мостри и сл. 

Привремениот увоз на стоки царинарницата може да 
го одобри на време неопходно да се изврши нејзиното об-
лагородување а по правило до шест месеци. Во оправдан 
случај царинарницата може тој рок да го продолжи до ро-
кот на завршувањето на работата на привремениот увоз. 

Член 2 
Привремено може да се увезуваат заради поправка: 
1) превозни средства во воздушниот, поморскиот, 

друмскиот, езерскиот, железничкиот и речниот сообраќај, 
како и нивни делови, што се сопственост на странскиот 
нарачувач; 

2) стоки што во југословенските организации на 
здружен труд ги извезле и што се продадени на странски 
купувач, 

3) подвижни работилници, инструменти, апарати, 
уреди и алат за поправка на основни средства увезени од 
странство, 

4) машини, апарати, уреди и инструменти и сл., ако 
се сопственост на странски нарачувач, 

5) машини, апарати, уреди, инструменти, превозни 
средства и сл., кои организациите на здружен труд ги ку-
пиле во странство заради изведување на инвестициони ра-
боти во странство. 

Привремениот увоз на стоки заради поправка, цари-
нарницата може да го одобри и тоа за стоките од точ. 1, 2, 
4 и 5 на став 1 од овој член до шест месеци, а за стоките од 

точка 3 став 1 од овој член до три месеци. Рокот за поправ-
ка на брод и авиони, машини, апарати, уреди, инструмен-
ти, односно превозни средства и сл. царинарницата можат 
во оправдан случај да го продолжи до рокот на завршува-
њето на работата на привремениот увоз. 

Член 3 
Организациите на здружен труд, врз основа на дого-

вор склучен со странски содоговарач, привремено можат 
да увезуваат животни за приплод и семе и други органи на 
билки за размножување. 

Привремениот увоз на стоките од став 1 на овој член 
царинарницата го одобрува врз основа на согласноста на 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Привремениот увоз на стоките од став 1 на овој член 
царинарницата може да го одобри до рокот за завршува-
њето на работата на привремениот увоз. 

Член 4 
Заради производство на стоки што ќе се извезат, при-

времено можат да се увезуваат репродукциони материјали 
(суровини, помошен материјал или Полупроизводи), од-
носно склопки или готови делови за вградување под ус-
лов: 

1) со договор, склучен меѓу организациите на 
здружен труд и странски нарачувач на стоки, тоа да е 
предвидено; 

2) репродукциониот материјал односно готовите де-
ло,ви и склопките да се сопственост на странско лице; 

3) вредноста на привремено увезениот репродукцио-
нен материјал односно готовите делови и склопки, да не 
преминува 50% од вредноста на стоките што ќе се извезат. 

Привремениот увоз од став 1 на овој член, царинар-
ницата може да го одобри на време од шест месеци. Во оп-
равдан случај царинарницата може тој рок да го про-
должи до рокот на завршувањето на работата, односно до 
денот на извозот на стоките. 

Член 5 
Привремено можат да се увезуваат алат, инструмен-

ти и други средства за монтирање на увезената опрема, 
ако опремата се увезува со договорена обврска и странски-
от продавач да изврши монтажа со свој алат, инструменти 
или други средства за монтирање. 

Привремениот увоз на стоките од став 1 на овој член, 
царинарницата го одобрува за време потребно за вршење 
на работата на монтирањето. 

Член 6 
Привремено може да се увезуваат стоки заради испи-

тување, прикажување или вршење на проби, ако странски-
от сопственик за таа цел стоките ги дал без надомест и на 
определено време. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
може привремено,, заради испитување, да се увезуваат и 
стоки што органите на општествено-политичките заедни-
ци ги набавиле во странство и што се наменети за користе-
ње во странство. 

Привремениот увоз на стоките од став 1 на овој член 
царинарницата може да го одобри на време од шест месе-
ци. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го 
продолжи до три месеци. 

Привремениот увоз на стоките од став 2 на овој член, 
царинарницата може да го одобри на време до три месе-
ци. 

Како прикажување, во смисла на став 1 од овој член, 
не се смета увоз на филмови заради прикажување во ре-
довна програма. 

Член 7 
Привремено можат да се увезуваат заради изложува-

ње на меѓународни саеми, изложби и други приредби, сто-
ки што се предмет на изложување и предмети што се ко-
ристат за уредување на саемски односно изложбени про-
стории. 

Привремен увоз на стоки во смисла на став 1 од овој 
член може да се одобри само ако царинскиот обврзник 
(подносителот на декларацијата) е организација на 
здружен труд, регистрирана на работи на меѓународната 
Шпедиција, регистриран застапник на странска фирма -
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сопственик на стоки или организација на здружен труд, 
регистрирана за организирање на меѓународни саеми, из-
ложби или приредби. 

Привремениот увоз на стоки од став 1 на овој член 
царинарницата може да го одобри на време што не може 
да биде подолго од шест месеци од денот на завршување-
то на меѓународниот саем, освен за предмети што се ко-
ристат за уредување на саемски, односно изложбени про-
стории. 

Член 8 
Привремено можат да се увезуваат инструменти, рек-

визити, животни и други предмети наменети за одржува-
ње на културноуметнички, спортски и други приредби од-
носно за снимање филмови. 

Привремен увоз на предметите од став 1 на овој член 
може да се одобри само ако тие се странска сопственост а 
подносителот на декларацијата е домашна организација 
на здружен труд. 

Привремен увоз на предметите од став 1 на овој член 
царинарницата може да одобри на определено време но не 
подолго од шест месеци. Во оправдан случај царинарни-
цата може тој рок да го продолжи но не повеќе од три ме-
сеци. 

Член 9 
Привремено можат да се увезуваат амбалажа, това-

рен и заштитен прибор и сл. ако се наменети за допрему-
вање или испраќање на стоки под услов тие да се странска 
сопственост. 

Во смисла на став 1 од овој член, привремено може 
да се увезува и товарен и заштитен прибор кој е сопстве-
.ност на странски испраќач на стоки, а кој технолошки не 
припаѓа на превозното средство (печки за одржување на 
температура, разни вентилациони уреди и сл.). 

Привремен увоз на стоки од ст. 1 и 2 од овој член ца-
ринарницата може да одобри на време од шест месеци од 
денот на преминувањето на стоките преку царинската ли-
нија. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да 
го продолжи но не подолго од шест месеци, а за амбалажа 
наменета за испраќање на земјоделски прехранбени произ-
води што се извезуваат, не подолго од девет месеци. 

За амбалажата што привремено се увезува во рамки-
те на работите за облагородување, важат одредбите од 
член 1 на оваа уредба кои се однесуваат на роковите. 

Член 10 
Привремено можат да се увезуваат: 
1) опрема, за потребите на странски лица во соглас-

ност со прописите и меѓудржавните договори ако имаат 
отворено претставништво во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, под услов на реципроцитет, 

2) магнетоскопски ленти - за снимање телевизиски 
емисии заради размена на програми со странски телевизи-
ски организации, 

3) предмети за опремување на штандови на саеми и 
изложби во странство, v 

4) техничка документација за потребите на организа-
циите на здружен труд наменети за изработка на понуда 
за извоз на стоки и услуги. 

Под опрема во смисла на став 1 точка 1 се подразби-
раат стоки (телекс, телепринтер, патничко моторно вози-
ло, машини за пишување од сите видови, апарати за ум-
ножуње и сл.) што се наменети за службени потреби на 
странски лица. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија ќе пропи-
ше кои докази" странското лице од став 1 точка 1 на овој 
член ги поднесува до надлежната царинарница со барање 
за одобрување на привремен увоз. 

Царинарницата одобрува привремен увоз за време 
додека траат причините поради кои е одобрен привреме-
ниот увоз. 

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

ство кои домашните „rent а Car" организации врз основа 
на договор со странски фирми им ги изнајмуваат на 

странски туристи за користење во Југославија. Царинар-
ницата привремен увоз може да одобри само во рамките 
на количествата на возилата за кои Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија дал посебна согласност, 

2) опрема што ја увезува организација на здружен 
труд, регистрирана за вршење на дејности за изнајмување 
на опрема врз основа на договор со странски спортски 
клубови и нивни сојузи, заради отстапување на странски 
туристи, членови на тие клубови и нивни сојузи за корис-
тење во Југославија, 

3) јахти, едрилици и други пловни објекти со припа-
ѓачки пливачки Брзови и прибор за вкотвување наменети 
за спорт и разонода под услов, привремениот увоз да го 
врши организација на здружен труд регистрирана за 
вршење на дејности за изнајмување на странски јахти, ед-
рилици и други пловни објекти, врз основа на договор со 
странски спортски клубови и нивни сојузи, заради отста-
пување на странски туристи и членови на тие клубови и 
нивните сојузи за користење во Југославија. 

Царинарницата одобрува привремен увоз од ст. 1,2 и 
3 на овој член врз основа на претходно добиено мислење 
на Општото здружение на туристичкото стопанство на Ју-
гославија. 

Привремен увоз на предметите од став 1 под 1 до 3 на 
овој член, царинарницата одобрува за време од шест месе^ 
ци. 

Во оправдан случај царинарницата може да го про-
должи рокот на привремениот увоз. 

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

Член 12 
Привремено можат да се увезуваат резервни делови 

за вршење на сервисни услуги со сообраќајни средства на 
странски лица. 

Царинарницата одобрува привремен увоз на стоки за 
време неопходно да се исполни целта на привремениот 
увоз. 

Член 13 
Привремено може да се увезува опрема во закуп: 
1) калапи, модели, клишеа, позитив филмови за офсет 

печат и заменливи алати, ако се неопходни за давање услу-
ги на странски нарачувач односно за производство на сто-
ки наменети за извоз, 

2) превозни средства во железничкиот, друмскиот, 
воздушниот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај, 

3) јахти, едрилици и други пловни објекти со припа-
ѓачки пливачки Брзови и прибор за вкотвување наменети 
за спорт и разонода, регистрирани во странство, што ор-
ганизациите на здружен труд регистрирани за изнајмува-
ње на странски јахти, едрилици и други пловни објекти, 
врз основа на договор со странски фирми им изнајмуваат 
на странски туристи за користење во Југославија, 

4) машини, апарати и уреди и инструменти ако се на-
менети за производство на стоки за извоз или давање ус-
луги во процесот на облагородување на стоките на стран-
ското сопствеништво (преработка, доработка и обработ-
ка), 

5) камп приколки што домашните организации на 
здружен труд, врз основа на договор со странска фирма, 
ги увезуваат заради давање туристички услуги. 

Привремен увоз од став 1 точ. 2 до 5 на овој член ца-
ринарницата одобрува врз основа на согласност на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија даден по при-
бавеното мислење на Стопанската комора на Југославија. 

Привремен увоз на предметите од став 1 точ. 1 до 5 
на ОВОЈ член царинарницата одобрува на време од шест 
месеци а може во оправдани случаи да го продолжи до две 
години. 

Член 14 
Привремено може да се увезува во закуп опрема (ма-

шини, апарати и уреди, превозни и преносни средства, ин-
струменти и др.), заради користење во процесот на произ-
водството и давање услуги. 
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Привремен увоз од став 1 на овој член одобрува ца-
ринарницата во рокот предвиден со договор за закуп. Ако 
привремено се увезува опрема што се увезува по основ на 
контингенти и дозволи, царинарницата одобрува привре-
мен увоз врз основа на согласноста на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија кој таа согласност ќе ја из-
дава по прибавеното мислење на Стопанската комора на 
Југославија, дека таква опрема не може да се набави во Ју-
гославија во договорени рокови, квалитет и приближно 
иста цена. 

Со договорот за увоз во закуп на опрема може да се 
предвиди по истекот на рокот на привремениот увоз во за-
куп, организцијата на здружен труд привремено увезената 
опрема да ја увезе трајно. Врз вредноста на опремата во 
моментот на дефинитивното царинење, се применуваат 
прописите со кои се уредуваат увозот и плаќањето на оп-
ремата. 

Член 15 
Привремено можат да се увезуваат и: 
1) механизација потребна за изградба на инвестицио-

ни објекти, односно за изведување на одделни работи на 
инвестициони објекти во смисла на член 13 од Законот за 
отстапување на изградба на инвестициони објекти на 
странски изведувач („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/76); 

2) машини, апарати, уреди и инструменти - ако се на-
менети за настава и за спроведување на здравствена за-
штита, како и за рехабилитација на инвалидни лица и се 
даваат без надомест на употреба на организација на 
здружен труд или на друго правно лице во наведените це-
ли; 

3) основни средства - ако се наменети за потребите 
на меѓународни и меѓудржавни организации или меѓуна-
родни односно меѓудржавни комисии чие седиште е на те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија; 

4) основни средства - ако се наменети за отстранува-
ње на непосредна опасност од епидемии или од елемен-

. тарни или други непогоди, односно за отстранување на 
непосредни последици на такви епидемии, односно непо-
годи; 

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

6) машини и апарати и нивни одделни делови кои 
служат како замена додека не се изврши поправката на со-
одветни машини, апарати односно нивни одделен дел што 
го увезла организацијата на здружен труд; 

7) машини, апарати, уреди, инструменти, алати, спе-
цијални превозни средства и пловила и нивни резервни де-
лови што не се произведуваат во Југославија, ако се наме-
нети за истражување на нафта и гас, јаглен, минерални и 
неминерални суровини (метали и неметали); 

8) радиотелефонски и телеграфски уреди за селектив-
на покана и нивни резервни делови и уреди за обработка 
на радио и ТВ сигнали што не се произведуваат во 
Југославија; 

9) машини, апарати, уреди и инструменти што наба-
вуваат погони во странство кои изведуваат инвестициони 
работи во странство, и тоа во периодот во кој не се корис-
тат за работи во странство - ако се наменети за вршење на 
работи и уредување на спортско рекреативни терени во 
земјата, кои ќе се користат за одржување на меѓународни 
спортски манифестации. 

Привремениот увоз на предметите од став 1 точ. 1 до 
9 на овој член, царинарницата го одобрува врз основа на 
согласноста на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија на време од шест месеци. Во оправдан случај ца-
ринарницата може тој рок да го продолжи до завршување-
то на работата заради чие извршување е одобрен привре-
мениот увоз. 

Член 16 
Организацијата на здружен труд и други правни лица 

кои, според одредбите на оваа уредба, можат привремено 
да увезуваат стоки, можат привремено да увезуваат и де-
лови за поправка на привремено увезени стоки, под услов, 
заменетите делови да ги вратат во странство, да ги униш-

^ тат под царински надзор или да и ги предадат на царинар-
ницата на слободно располагање. 

Член 17 
Привремен увоз на стоки не може да се одобри за сто-

ки чиј редовен увоз е забранет. 

Член 18 
Стоките можат привремено да се увезуваат во случа-

ите од чл. 1 до 3 и чл. 5 до 16 на оваа уредба. 
Привремен извоз на стоките 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 и за тоа води посеб-
на евиденција и контрола на враќањето на привремено из-
везените стоки во роковите што се определени со решени-
ето за привремен извоз. 

Член 19 
Упатството за извршување на оваа уредба ќе го про-

пише, по потреба, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат Уредбата за условите за привремен 
увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/81, 32/81, 
14/82, 77/82, 30/83, 58/84 и 47/85) и Одлуката за работите 
на вршење услуги при облагородување на стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77). 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 514 

28 декември 1985 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

901. 
Врз основа на член 81 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Сојузниот извршен совет врз основа на согласност 
од надлежните републички и покраински органи донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Основни одредби 
Член 1 

Претставништва на странски лица во Југославија 
можат да се отвораат ако со тоа се придонесува за: унап-
редување на економските односи со странство, поврзува-
ње на странски лица со домашни организации на здружен 
труд и банки, развивање на долгорочна деловна соработка 
со странство, вложување на средства на странски лица во 
домашни организации на здружен труд, развивање на до-
логорочна производствена кооперација со странство, зго-
лемување на извозот на југословенски стоки, и ако е отво-
рањето на претставништва во согласност со политиката 
на унапредување на надворешнотрговската мрежа во зем-
јата и во странство утврдена од страна на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 2 
Во Југославија може да отвори претставништво 

странско лиџје кое врши стопанска или банкарско-финан-
сиска дејност. 

Претставништво во Југославија може да отвори и 
странско лице кое не врши стопанска или банкарско-фи-
нансиска дејност, ако е тоа во општ интерес на Југосло-
венското стопанство. 
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Член 3 
Странско лице може да отвори претставништво во 

Југославија (во натамошниот текст: претставништвото) 
само или со друго странско лице. 

Ако повеќе странски лица заеднички отвораат пре-
тставништво склучуваа договор со кој се уредуваат меѓу-
себните односи во врска со работата на претставништва-
та, правото на претставување на странските лица, правата 
и обврските на странските лица спрема претставништво-
то, работите што ќе ги вршат преку тоа претставништво и 
други прашања во врска со работата на претставништво-
то. 

Странско лице може да отвори во Југославија само 
едно претставништво. 

На странско лице кое има претставништво во Југо-
славија може да му се одобри отворање на еден или повеќе 
огранци на тоа претставништво. 

2. Услови за отворање на претставништво 

Член 4 
На странско лице може да му се одобри отворање на 

претставништвото во областа на производствената деј-
ност ако исполни еден од следните услови: 

1) ако склучи договори за вложување на средства со 
домашна организација на здружен труд, заради остварува-
ње на заедничките деловни цели, во согласност со југосло-
венските прописи; 

2) ако склучи договор за дологорочна производстве-
на кооперација со домашна производствена организација 
на здружен труд, во согласност со југословенските пропи-
си; 

3) ако склучи договор за деловно-техничка соработка 
со домашна производствена организација на здружен 
труд, во согласност со југословенските прописи. 

Член 5 
На странско лице може да му се одобри отворање на 

претставништво во областа на прометот на стоки, заради 
извоз на југословенски стоки. 

На странско лице може да му се одобри отворање на 
претставништво во областа на прометот заради извоз на 
југословенски стоки и увоз на стоки во Југославија, ако ги 
исполни следните услови: 

1) ако воспостави деловни односи со организација на 
здружен труд во Југославија; 

2) ако преземе обврска дека ќе остварува поголем 
обем на извозот на југословенски стоки од увозот во Југос-
лавија; 

Под деловни односи од точка 1 став 2 на овој член се 
подразбира вршење на работи на извоз и увоз најмалку 
три години, или постоењето на договор од член 3 на оваа 
уредба. 

На странско лице од ст. 1 и 2. на овој член може да му 
се одобри да врши и извоз на услуги од Југославија. 

На странско лице од земја во развој може да му се 
одобри отворање на претставништво и заради увоз во Ју-
гославија на производи со потекло ислучително од земји-
те во развој. 

Странски лица што отвораат претставништво, во 
смисла на став 5 од овој член, не се должни да ги исполнат 
условите од одредбите на став 2 од овој член. 

Член 6 
На странско лице може да му се одобри во областа на 

стопанските услуги да отвори претставништво: 
1) за вршење работи на договорна контрола на квали-

тетот и квантитетот на стоките во рамките на договорот 
за деловно-техничка соработка или договорот за застапу-
вање склучен меѓу домашна организација на здружен труд 
што е запишано во судскиот регистар за вршење работи 
на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоките во меѓународниот промет и странско лице кое от-
вора претставништво; 

2) за вршење надзор над градба и за преглед на бро-
дови заради класификација, ако склучило договор за де-
ловно-техничка соработка со домашна организација на 
здружен труд што е запишана во судскиот регистар за ут-
врдување на способноста за пловидба и за класификација 
на бродовите; 

3) за агенциски работи во областа на поморскиот и 
речниот сообраќај - ако склучило договор за деловно-тех-
ничка соработка со домашна организација на здружен 
труд што е запишана во судскиот регистар за тие работи и 
ако постои меѓусебен реципроцитет во вршењето на тие 
работи; 

4) за агенциски работи во областа на друмскиот и 
железничкиот сообраќај - ако склучило договор за заста-
пување со домашна организација на здружен труд што е 
запишана во судскиот регистар за тие работи; 

5) за агенциски работи во воздушниот сообраќај ако 
склучило договор за застапување или договор за деловно-
-техничка соработка со домашна организација на здружен 
труд што е запишана во судскиот регистар за меѓународ-
ни сообраќајно агенциски работи, и ако постои меѓусебен 
реципроцитет во вршењето на тие работи; 

6) за туристички работи - ако склучило договор за за-
стапување со домашна организација на здружен труд што 
е запишана во судскиот регистар за туристички работи; 

7) за изведување инвестициони работи - ако склучило 
договор за заедничко изведување на тие работи, за делов-
на соработка и кооперација во изведувањето на тие рабо-
ти со домашна организација на здружен туд што е запи-
шана во судскиот регистар за изведување на инвестицио-
ни работи. 

Член 7 
На странска банка или на друга финансиска органи-

зација може да и се одобри отворање на претставништво 
во областа на банкарско-финансиската дејност, ако испол-
ни еден од условите: 

1) ако воспоставила кредитни односи со домашни ор-
ганизации на здружен труд и со банки, во смисла на сојуз-
ните закони со кои се уредуваат девизното работење и кре-
дитните односи со странство; 

2) ако преземе обврска дека со домашни организации 
на здружен труд или со банки ќе учествува во финансира-
њето и кредитирањето на одделни инвестициони проекти; 

3) ако со домашни организации на здружен труд или 
со банки учестувува во финансирањето на заеднички на-
стап во земјите во развој. 

Член 8 
Претставништво од член 2 став 2 на оваа уредба 

можат да отворат: 
1) национални и меѓународни организации во кои се 

зачленети странски лица што се занимаваат со стопанска 
дејност - под услов домашните организации на здружен 
труд да се зачленети во таа организација или со таа орга-
низација да се поврзани на друг начин (деловно-техничка 
соработка и сл); 

2) национални и меѓународни организации што се за-
нимаваат со унапредување на размената со Југославија -
под услов да соработуваат со Стопанската комора на Ју-
гославија. 

Член 9 
Претставништвото може да ги врши само работите 

што се утврдени во одобрението за основање на претстав-
ништво. 

Претставништвото од член 4 на оваа уредба може да 
го следи извршувањето на договорите склучени во смисла 
на тој член. 

Претставништвото од член 5 на оваа уредба може да 
врши претходни и подготвителни дејствија во врска со до-
говорите за извоз и увоз на стоки односно за извоз на ус-
луги, склучени со организации на здружен труд што се за-
пишани во судскиот регистар за вршење работи на надво-
решнотрговски промет. 

Претсгаништвото од член 6 став 1 точ. 1,3,4,6 и 7 на 
оваа уредба можат да вршат работи заради извршување 
на склучените договори од тој член. 

Претставништвата од член 6 став 1 точка 2 на оваа 
уредба може да врши работи во врска со одобрување на 
техничка документација што се однесува на градењето на 
труп на брод, на изработката и вградувањето на машини, 
уреди и опрема во брод, со непосреден надзор во бродог-
радилиштето над градбата на трупот на брод и на вграду-
вањето на машини, уреди и опрема во брод, како и за за-
вршно испитување на брод. 
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Претставништвото од член 6 став 1 точк^ 5 може да 
врши работи во врска со извршувањето на договорите од 
таа точка и да продава сопствени превозни документи во 
согласност со склучените договори за таа продажба, со ме-
ѓународните договори и со прописите со кои се уредува 
девизното работење. 

Претставништвата од член 7 на оваа уредба можат да 
вршат работи што се однесуваат на извршувањето на до-
говори склучени во смисла на тој член. 

Поретставништвото од член 8 став 1 точка 1 на оваа 
уредба може да врши работи што се однесуваат на унапре-
дувањето на производството, воведувањето на нова техно-
логија, организацијата на симпозиуми во врска со пласма-
нот на југословенски производи и сл. како и работи во 
врска со извршувањето на договори за деловнр-техничка 
соработка. 

Претставништвото од член 8 став 1 точка 2 на оваа 
уредба може да врши работи во врска со обработка на ју-
гословенскиот пазар, со стопанска пропаганда, со финан-
сирање или со помош во изработка на одделни податоци 
и сл. 

Работите од овој член претставништвото може да ги 
врши само во име и за сметка на странското лице што го 
отворило. 

3. Одобрение за отворање претставништво и упис во регис-
тарот 

Член 10 
Странско лице може да отвори претставништво ако-

добие одобрение од Сојузниот секретаријат за надворшна 
трговија. 

Со решението за отворање претставништво ќе се ут-
врдат работите што претставништвото може да ги врши, 
бројот на лицата вработени во претставништвото бројот 
на огранците на претставништвото и другите работи што 
се од значење за работата на претставништвото, а ако е во 
прашање претставништво од член 3 став 2 на оваа уредба 
ќе се определи и обемот на извозот на југословенски стоки 
искажан во процент во однос на вкупниот увоз на стоки на 
странско лице во Југославија, како и структурата на изво-
зот на југословенски стоки и услуги. 

За отворање претставништво од чл. 4 до 6 на оваа 
уредба одобрение од став 1 на овој член се дава по приба-
вено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за 
соодветната област на стопанството и од Стопанската ко-
мора на Југославија. 

За отворање претставништво од член 6 на оваа уред-
ба одобрение од став 1 на овој член се дава по прибавено 
мислење од Сојузниот секретаријат за финансии и Народ-
ната банка на Југославија. 

Мислење од ст. 1 и 2 на овој член надлежните органи 
и организации се должни да достават во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето. Ако органите и организа-
циите не дадат мислења во тој рок, Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија може да донесе решение без 
прибавено мислење. 

Одобрение може да се даде на определено време или 
на неопределено време. 

Во одобрението можат да се определат и поблиските 
услови за работа на претставништвото (број на странци-
те, најголем број на работените лица и др.). 

Член И 
Во барањето на странско лице за издавање одобрение 

за отворање претставништво се наведува дејноста со која 
претставништвото ќе се занимава, седиштето на претстава 
ништвото и бројот на лицата што ќе бидат вработени во 
претставништвото. 

Кон барањето од став 1 на овој член странско лице е 
должно да приложи: 

1) исправа за уписот на странското лице во региста-
рот што се води во односната земја во изворник и заверен 
препис односно друга исправа според прописите на однос-
ната 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) гаранција на банката дека ќе ги намири сите обвр-
ски на претставништвото спрема домашните лица, ако 
тоа не го стори странското лице кое отвора претставниш-
тво, на образецот на гаранцијата што е отпечатен кон 
оваа уредба и претставува нејзин составен дел. По исклу-
чок Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може 
да прифати и гаранција на надлежниот орган на земјата 
од која е странското лице, ако гаранцијата гласи на опре-
делена вредност и ако со домицилното законодавство е 
предвидено тој орган да дава гаранции за тие цели. 

Ако претставништво отвора странско лице во кое се 
здружени повеќе странски лица, тоа е должно да поднесе, 
покрај исправите од став 2 на овој член, и доказ за 
здружување во тоа лице. 

Ако отвораат претставништво заедно повеќе стран-
ски лица, тие лица ги доставуваат исправите од член 11 
став 2 точка 1 на оваа уредба и договорот од член 2 на 
оваа уредба, а исправките од член 11 став 2 точ. 2 до 4 ги 
поднесува само едно странско лице кое е определено со 
договорот. 

Кон барањето за отворање односно за продолжување 
со работа на претставништвото од член 3 на оваа уредба, 
странското лице е должно да го приложи договорот од 
член 3 на оваа уредба. 

Кон барањето за отворање претставништво од член 5 
став 2 точка 1 на оваа уредба, странското лице е должно 
да приложи и доказ за вршењето на работи на извоз и увоз 
во траење од најмалку три години или договор од член 3 
на оваа уредба. 

Кон барањето за отворање претставништво од член 5 
став 2 точка 2 на оваа уредба, странското лице е должно 
да приложи и изјава за преземање обврска дека ќе оствару-
ва определен обем на извоз на југословенски стоки. 

Кон барањето за отворање претставништво од член 6 
став 1 точ. 1 до 6 на оваа уредба, странското лице е 
должно да приложи и договор за деловно-техничката со-
работка, склучен со домашна организација на здружен 
труд, односно договор за застапување. 

Кон барањето за отворање претставништво од член 7 
на оваа уредба, покрај исправите од став 2 на овој член, 
странското лице е должно да приложи и доказ за воспос-
тавување на кредитни односи од член 7 точка 1 на оваа 
уредба, или изјава за преземање на обврска за учество во 
финансирањето и кредитирањето на проектите од член 7 
став 1 точка 2 на оваа уредба. 

Член 12 
На отворањето, работењето и престанувањето на ра-

ботата на огранокоТ на претставништвото согласно се 
применуваат одредбите на оваа уредба. 

Член 13 
Странското лице е должно во рок од 6 месеци од де-

нот на доставување одобрение од член 10 на оваа уредба, 
да поднесе пријава за запишување на претставништвото 
во регистарот на претставништвата на странски лица во 
Југославија, кој се води во Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија (во натамошниот текст: регистарот). 

Кон пријавата од став 1 на овој член, странското ли-
це е должно да приложи: 

1) решение на органот надлежен за вршење на работи 
на инспекцијата дека деловните простории ги исполнува-
ат условите во поглед на опременоста и заштитата при ра-
ботата, како и други пропишани услови, односно договор 
за закуп на деловниот простор, ако тој договор го склучи 
со организација на здружен труд овластена за издавање на 
деловен простор во закуп. 

2) согласност на Стопанската комора на републиката 
односно стопанската комора на автономната покраина, на 
чија територија се наоѓа седиштето на претставништвото, 
југословенските државјани што се вработуваат во тоа пре-
тставништво да ги исполнуваат условите од прописот до-
несен врз основа на овластувањето од член 16 став 4 на 
оваа уредба. 

3) список на лицата вработени во претставништвото, 
како и имињата на лицата овластени за потпишување на 
претставништвото и границите на нивните овластувања; 

4) одобрение за постојано настанување или привре-
мен престој во Југославија за странски државјани што се 
вработуваат во претставништвото. 

Ако претставништвото на странското лице во рок од 
една година од денот на доставување одобрение од член 
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10 на оваа уредба, не ги поднесе исправите од став 2 на 
овој член, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
ќе го укине издаденото одобрение за основање на тоа пре-
тставништво. 

Согласноста од точка 2 став 2 на овој член ја приба-
вуваат југословенските државјани што се вработуваат во 
претставништвото. 

Член 14 
За запишување на претставништво во регистарот, 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесува 
решение. 

Претставништвото може да почне со работа по запи-
шувањето во регистарот. 

Решението за запишување на претставништвото во 
регистарот и решението за измена на тоа решение, се обја-
вува во „Службен лист на СФРЈ", на трошок на странско-
то лице. 

Ако некои исправи или факти од чл. И и 13 на оваа 
уредба бидат изменети, странското лице е должно во рок 
од 30 дена, од денот на настанатите измени, тоа да го из-
вести Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за-
ради евидентирање на измените во регистарот. 

Член 15 
. Претставништвото е должно во рок од 15 дена од де-

нот на доставувањето на решението од член 14 став 1 на 
оваа уредба да го пријави своето седиште до надлежниот 
орган во републиката односно автономната покраина. 

Член 16 
Во претставништвото можат да бидат вработени ју-

гословенски и странски државјани. 
Најмалку половината од вкупниот број стручен пер-

сонал вработен во претставништвото мораат да бидат ју-
гословенски државјани. Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија може, по исклучок, да одобори запишува-
ње во регистарот на преставништвото и без обврска за 
вработување на југословенски државјани ако претстав-
ништвото вработува најмногу две лица. 

Во претставништвото можат да бидат вработени 
странски државјани што имаат одобрение за постојано на-
селување или привремен престој во Југославија и Југосло-
венски државјани што добиле согласност од член 13 став 2 
точка 2 на оваа уредба. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија пропи-
шува кои услови мораат да ги исполнуваат југословенски-
те државјани што се вработуваат во претставништва на 
странски лица во Југославија. ' 

Претставништвото е должно на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија да му го пријави секоЈ врабо-
тен југословенски и странски државјанин и промените во 
врска со вработувањето, во рок од 15 дена од денот на ни-
вното вработување односно од денот на натанувањето на 
промената. 

4. Работа на претставништвото 

Член 17 
Претставништвото го претставува раководителот на 

претставништвото или лицето вработено во претставниш-
твото што ќе го овласти странското лице. 

Раководителот на претставништвото или лицето од 
став 1 на овој член може да склучува работи од името и за 
сметка на странското лице само врз основа на посебно ов-
ластување. 

Член 18 
Претставништвото е должно до 31 март текуштата 

година да му достави на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија годишен извештај за својата работа во из-
минатата година. 

Член 19 
Работните односи, личните доходи и другите услови 

за работа на југослвоенските државјани вработени во пре-

тставништвото се уредуваат, согласно со правата на ра-
ботниците во здружениот труд, со колективен договор 
склучен меѓу странското лице и органот на синдикатот 
што ќе го определи Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија и соодветниот орган на надлежната стопанска 
комора. 

Во согласност со одредбите на колективниот договор 
од став 1 на овој член, странското лице склучува со секој 
работник-југословенски државјанин договор за вработува-
ње со кој не можат да се утврдат помали права и понепо-
волни услови за работа од правата и условите определени 
со колективниот договор. 

Член 20 
За странски државјани - припадници на земјата со 

која не е склучена конвенција за социјално осигурување, 
претставништвото гарантира надомест на трошоците за 
користење на здравствената заштита на странски државја-
нин на здравствената установа што дала заштита. 

Член 21 
Претставништвото е должно за својата работа да во-

ди пропишани книги. 
Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојуз-

ниот секретар за надворешна трговија, ќе пропише кои 
книги е должно да ги води претставништвото, начинот на 
водењето на тие книги како и кои податоци тие книги ги 
содржат. 

Со прописот од став 2 на овој член ќе се определи и 
кои податоци ги содржи годишниот извештај од член 18 
на оваа уредба. 

Член 22 
Претставништвото е должно во своето работење да 

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

писи од страна на претставништвото, вршат надлежните 
органи за работи на инспекцијата во рамките на својата 
надлежност. 

Надлежниот суд ќе му достави на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија правносилна пресуда со ко-
ja на странското лице што отворило претставништво му е 
изречена казна за стопански престап поради повреда на 
одредбите на оваа уредба односно на други прописи со 
кои се уредува прометот на стоки и услуги со странство и 
девизното работење, а органите од став 2 на овој член ко-
нечната одлука што ја донесуваат во рамките на своите 
надлежности. 

Член 23 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија доне-

сува решение за престанок на работењето и бришење на 
претставништвото од регистарот, ако претставништвото 
повеќе не ги исполнува условите пропишани со оваа уред-
ба и утврдени во одобрението за основање претставниш-
тво, односно ако со пресудата на надлежниот суд стран-
ското лице што отворило претставништво е казнето за 
стопански престап повеќе од двапати во последните две 
години, утврден со оваа уредба и со прописите со кои се 
уредуваат прометот на стоки и услуги со странство и де-
визното работење. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го 
донесе решението од став 1 на овој член и на писмено ба-
рање од странското лице. 

Во решението од став 1 на овој член ќе се определи 
примерен рок за престанување на работата на претстав-
ништвото. 

Решението за бришење на претставништвото од ре-
гистарот се објавува во „Службен лист на СФРЈ" на тро-
шок од странското лице. 

Член 24 
На странското лице што основало претставништво, 

во смисла на член 6 став 1 точ. 1 и 2 од оваа уредба, може 
по исклучок, да му се одобри преку тоа претставништво 
да изврши определена работа на договорна контрола на 
квалитетот и квантитетот на стоките во Југославија ако 
таа работа е во рамките на работите за кои странското ли-
це отворило претставништво во Југославија. 
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Одобрението од став 1 на овој член го дава Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија по прибавеното мис-
лење од Стопанската комора на Југославија. 

Мислењето од став 2 на овој член Стопанската комо-
ра на Југославија го дава врз основа на изјавата и докази-
те на организацијата на здружен труд - продавач дека по-
нудената услуга на југословенската организација на 
здружен труд регистрирана за договорна контрола на ква-
литетот и квантитетот на стоките во меѓународниот про-
мет, странскиот купувач је одбил и изречно барал работа-
та на договорната контрола да ја изврши странското лице 
од став 1 на овој член. 

Член 25 
Претставништвата на странски лица можат привре-

мено да увезуваат опрема и патнички автомобили и да 
увезуваат потрошни стоки, што се неопходни за нивната 
работа врз основа на одобрението на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија. Ова одобрение претставува 
истовремено и право непосредно да можат да вршат увоз 
на односните стоки. 

5. Казнени одредби 

1) Стопански престапи 

Член 26 
Со парична казна од 1,000.000 до 10.000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап странско лице: 
1) ако врши работи што не се утврдени во одобрение-

то за основање на претставништво (член 9 став 1); 
2) ако отвори претставништво или огранок на пре-

тставништво во Југославија без одобрение (чл. 10 и 12); 
3) ако неговото претставништво почне да работи 

пред запишувањето во регистарот (член 14 став 2); 
4) ако во рок од 30 дена од денот на настанатите из-

мени во исправите или фактите од чл. 11 и 13 на оваа уред-
ба, за тоа не го извести Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, заради евидентирање на измените во ре-
гистарот (член 14 став 4); 

5) ако претставништвото не го претставува раководи-
телот на претставништвото или лицето вработено во пре-
тставништвото што го овластило странското лице, однос-
но ако раководителот на претставништвото или овласте-
ното лице склучило работи од името и за сметка на стран-
ското лице без посебно овластување (член 17); 

6) ако неговото претставништво во своето работење 
и водење на деловните книги не се придржува кон југосло-
венските прописи (член 21). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 100.000 до 500.000 ди-
нари и одговорното лице во претставништвото на стран-
ското лице. 

2) Прекршоци 

Член 27 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок странското лице: 
1) ако во рок од 15 дена од денот на доставувањето на 

решението од член 14 став 1 на оваа уредба не го пријави 
своето седиште на надлежниот орган во републиката од-
носно автономната покраина (член 15); 

2) ако најмалку половина од стручниот персонал вра-
ботен во претставништвото не се југословенски државја-
ни, освен ако претставништвото вработува најмногу две 
лица, а Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
одобри запишување во регистарот на претставништвото и 
без обврска за вработување на југословенски државјани; 
ако во претставништвото вработи странски државјани 
што немаат одобрение за постојано населување или при-
времен престој во Југославија и југословенски државјани 
кои не добиле согласност од член 13 став 2 точка 2 на оваа 
уредба; ако во рок од 15 дена од денот на вработувањето 
на југословенски и странски државјани, односно од денот 
на настанатите промени во врска со вработувањето не го 
извести Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
(член 16 ст. 2 и 3 и 5); 

3) ако до 31 март текуштата година не му достави на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија извештај 
за својата работа во изминатата година (член 18). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 10.000 до 200.000 динари и од-
говорното лице во претставништвото на странското лице. 

Член 28 
Постапката по прекршоците од оваа уредба ја водат 

органите предвидени во одредбата на член 156 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство. 

6. Преодни и завршни одредби 

Член 29 
\ 

Странски лица кои до денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба добиле одобрение од Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија за отворање претставништво, 
а чие работење не е во согласност со одредбите на оваа 
уредба, се должни своето работење да го усогласат со од-
редбите на оваа уредба во рок од една година од денот на 
нејзиното влегување во сила. 

Ако странското лице не постапи според одредбата на 
став 1 од овој член, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија ќе донесе решение за укинување на неговото пре-
тставништво. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за основање и работа на пре-
тставништво на странски фирми во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/77, 65/82 и 33/84). 

Член 31 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

Е. п. бр. 517 
28 декември 1986 година 

Белград % 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-
НА ТРГОВИЈА 

Белград 

Во врска со барањето за отворање претставништво 
„ (странско лице) во Југославија ја дава-

ме следната 

Г А Р А Н Ц И Ј А 
Со ова безусловно и неотповикливо се обврзуваме де-

ка ќе ви ги платиме, на првата покана и без какво и да е ос-
порување и ставање приговор од наша страна или од која 
и да е страна, сите обврски што ќе настанат во врска со ра-
ботата на претставништвото (странско лице) во Југосла-
вија, како што се: 

- трошоци за закуп на простории, 
- лични доходи и придонеси од личниот доход на ли-

ца вработени во претставништвата, 
- ПТТ трошоци, 
- трошоци за греење, осветление и сл. 
- сите други трошоци што можат да настанат во те-

кот на работата на претставништвото во Југославија. 
(износ во валута) 
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Обврските по оваа гаранција важат за сето време на 
постоењето и работа на претставништвото (странско ли-
це) во Југославија (алтернативно е можно да се предвиди 
дека гаранцијата ќе гласи на определен период со тоа што 
истата пред истекот да се обновува). 

Б А Н К А 

(овластен потпис) 

902. 
Врз основа на член 31 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Сојузниот извршен совет врз основа на согласнос-
та на надлежните републички и покраински органи доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Организациите на здружен труд запишани во суд-
скиот регистар за вршење на работи на надворешнотргов-
скиот промет, извозот и увозот на стоки и услуги што се 
врши како компензациона работа со странство го вршат 
врз основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. 

Работите на извозот и увозот на стоки по саемски 
компензациони работи се вршат како компензациони ра-
боти, кои во рамките на вкупната вредност на извозот и 
увозот што за одделни саеми, посебно за секоја година, ги 
утврдува Сојузниот извршен совет. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија да-
ва одобрение за вршење на компензационата работа со 
странство од став 1 точка 1 на оваа одлука по прибавено 
мислење од Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи, од, Народната банка на Југославија и од 
Стопанската комора на Југославија, кои се должни да да-
ваат мислење во рок од 7 дена од денот на приемот на ба-
рањето. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е 
должен одобрението од став 1 на оваа точка да го даде во 
рок од 20 дена од денот на приемот на барањето. 

Ако надлежните сојузни органи од став 1 на оваа точ-
ка, го одбијат или одложат разгледувањето на барањето 
за давање одобрение за вршење на компензациона работа, 
се должни да ги наведат причините поради кои барањето 
се одбива односно се одлага давањето на решението. 

3. При издавањето на одобрение од точка 2 на оваа 
одлука, посебно ќе се води сметка за изедначувањето на 
вредноста на извозот и увозот, за регионалната насоче-
ност и за тоа дека со компензационата работа не се нару-
шува стабилност^ на домашниот пазар и извозот на стоки 
по основ на склучени долгорочни договори за кооперација 
и специјализација со странски лица. 

4. Заради усогласување на стоковната размена со од-
делни земји, а посебно со земјите во развој, во извршува-
њето на компензационата работа може да учествуваат по-
веќе организации на здружен труд со пошироки листи на 
стоки за извоз и увоз. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, учесниците во ра-
ботата спогодбено ја определуваат организацијата на 
здружен труд која поднесува барање за одобрение на ком-
пензациска работа, како и листите на стоките со вреднос-
тите и количествата што во рамките на таа работа се изве-
зуваат и увезуваат, роковите на извозот и увозот по тие 
работи, динамиката како и други елементи од значење за 
вршење на тие работи. 

Организациите на здружен труд учесници во работа-
та од став 1 на оваа точка можат да ја определат банката 
овластена за вршење на работи на платниот промет со 
странство (во натамошниот текст: овластената банка) 
преку која ќе се реализира односната работа. 

5. Компензациона работа може да се одобри ако е ис-
полнет некој од следните услови: 

1) ако со компензационата работа се обезбедува про-
дажба во странство на стоки чиј извоз во редовна стоков-
на размена е отежнат; 

2) ако со компензационата работа се обезбедува извоз 
во земјата во која продажбата на југословенски стоки е 
значително отежната; 

3) ако во рамките на компензационите работи се обез-
бедува извоз на стоки на нови пазари; 

4) ако во рамките на компензационите работи се изве-
зуваат и увезуваат стоки над количествата и вредностите 
наведени во стоковните листи, како и стоки што не се оп-
фатени со листите предвидени со протоколот за размена 
на стоки и услуги со определена земја; 

5) ако во рамките на компензационите работи со из-
возот се овозможува увоз на стоки што се дефицитарни на 
домашниот пазар; 

6) ако со компензационите работи се обезбедува 
урамнотежување на стоковната размена со странство; 

7) ако во рамките на компензационите работи со из-
возот се обезбедува увоз на опрема потребна за модерни-
зација на производството за извоз, за модернизација на 
производството со кое се заменува увозот на определени 
суровини, како и заради развивање на повисоки форми на 
стопанска соработка со странство. 

6. Работите на извозот и увозот на стоки од точка 1 
став 2 на оваа одлука организациите на здружен труд ги 
склучуваат со странскиот содоговарач во време на 
одржувањето на саеми, односно најдоцна во рок од три 
месеци по одржаниот саем. 

7. Стопанската комора на Југославија обезбедува за-
еднички настап во извозот и увозот на стоки во рамките 
на саемските кемпензациони работи, и по извршувањето 
на годишните саемски компзациони работи, му поднесува 
на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија извеш-
тај за остварениот извоз и увоз на стоки по видови и вред-
ности на стоки. 

8. Извозот и увозот по работи од точка 1 на оваа од-
лука се врши во согласност со пропишаните форми на из-
возот и увозот. 

9. Организациите на здружен труд регистрирани за 
вршење на работи на надворешнотрговскиот промет под-
несуваат барање за одобрение на компнезациона работа со 
странство до Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. 

Барањето се поднесува во пет примероци на образе-
цот 3, кој е отпечатен кон ова упатство и е негов составен 
дел. По два примерока од образецот 3 им се доставува на 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански рабо-
ти, на Народната банка на Југославија и на Стопанската 
комора на Југославија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија доне-
сува решение во четири примероци. Првиот примерок од 
решението му се доставува на подносителот на барањето, 
вториот - на овластената банка преку која се врши плаќа-
њето и наплатувањето по компензационата работа, а тре-
тиот - на Сојузниот девизен инспекторат за потребите на 
девизната контрола. 

Првиот примерок од решението организацијата на 
здружен труд го задржува за свои потреби/ а вториот и го 
доставува на овластената банка преку која се врши плаќа-
њето и наплатата по компензационата работа. 

Овластената банка кај која е пријавена компензацио-
ната работа и преку која се врши плаќањето и наплатата 
по таа работа води посебна евиденција за таа работа. 

Ако организацијата на здружен труд се откаже од 
одобрената компензациона работа должна е за тоа да го 
извести Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
во рок од 30 дена од денот на откажувањето од работата. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за компензационите работи 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/82). 

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 515 
28 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

\ 
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Образец 3 

(Фирма односно назив на организацијата на здружен 
труд) 

(Место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Б Е Л Г Р А Д 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА 
КОМПЕНЗАЦИОНА РАБОТА 

Ве молиме, врз основа на точка 1 од Одлуката за компензационите работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 73/85) да ни одобрите компензациска работа. 

Во врска со наведената работа, се даваат следните податоци: 

I. ИЗВОЗ 

1. Количество, вид и цена на стоките, по единица на мера што се извезуваат, со ознаката на паритетот (FCO, CIF, 
CF, FOB и сл.) 

2. Вкупна вредност на извозот на стоки во странска валута 

3. Тарифен број, наименување на стоките и форма на извозот 

4. Цена на стоките при редовен извоз со ист паритет 

5. Процент на провизија, рабат и др. што се даваат при извоз на стоки со странски купувач 

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

7. Краен корисник (производител) 

8. Странски купувач и земја на извозот 

9. Дали стоките се извезуваат во рамките на стоковните листи (ова важи за клириншките земји) или независно од 
редовните стоковни листи, број и датум на согласноста на ССНТ 

II. УВОЗ 

1. Количество, вид и цена на стоките по единица на мера што се увезуваат, со ознаката на паритетот (FCO, CIF, 
CF, FOB и сл.) 

2. Вкупна вредност на увозот на стоки во странска валута 

3. Форма на увозот - да се специфицира кои стоки и кои количества на стоки се увезуваат, по која форма, со назна-
чување на вредноста во странска валута за секои стоки по форми на увозот 

4. Дали стоките се увезуваат во рамките на редовните стоковни листи или независно од редовните стоковни листи 
(ова важи за клириншките земји) 

5. Цена на стоките при редовен увоз со ист паритет 

6. Процент на провизија, рабат, каса шконто и др. што го одобрува странски продавач на домашен увозник на сто-
ки и дали се дава во пари или во стоки 

I / 
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7. Домашен увозник регистриран за увоз на стоките од точка I на овој оддел 

8. За чија сметка се увезуваат стоките и кои се крајните корисници 

9. Странски продавач и земја од која се увезуваат стоките 

10. Земја на потеклото на стоките 

11. Износи на превозните трошоци на странската реализација и во која валута се плаќаат, ако стоките не се увезува-
ат по паритет франко југословенска граница 

III. ПОСЕБНИ ЗАБЕЛЕШКИ 

1. Рок во кој треба да се изврши компензационата работа 

2. Начин на наплата и плаќање (отворање обострани акредитиви со прилив на девизи во Југославија) 

3. Други објасненија (економско образложение на работата и друго) 

4. Посебни објасненија ако барањето се поднесува според точка 3 на Одлуката за компензационите работи со 
странство (потребно е да се дадат што поисцрпни објасненија) 

(Печат на организацијата на здружен 
труд и потписи на овластените лица) 

903. 
Врз основа на член 137 став 3 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА 

УСЛУГИТЕ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА СТОКИ 

1. Организациите на здружен труд услугите на обла-
городување што им ги даваат на странски лица ги напла-
туваат како редовен извоз на услуги. 

Организациите на здружен труд услугите на облато-
родување на стоки што им ги даваат на странски лица, 
можат да ги наплатат и во стоки, врз основа на одобрение 
од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. На 
увозот на стоки по овој основ се применуваат прописите 
со кои е уреден увозот на односните стоки. 

2. Услугите на облагородување на домашни стоки 
што ги вршат странски лица, домашните организации на 
здружен труд ги плаќаат во согласност со правото на пла-
ќање зависно од тоа на која форма на увоз се наоѓаат сто-
ките по извршената работа на облагородување. Правото 
на плаќање се намалува за вредноста на платената услуга 
на облагородување на стоките. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е.п. бр. 508 
28 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

904. 
Врз основа на член 78 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ 
ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ СО ДИНАРИ ДА ПЛАЌААТ 

ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО 
1. Граѓани и граѓански правни лица можат со динари 

да плаќаат определени услуги во странство, и тоа: 
1) услуги во меѓународниот патнички промет што ги 

вршат странски лица, преку соодветната организација на 
зружен труд - застапник на странски лица - ако: 

- во областа на воздушниот сообраќај, врз основа на 
меѓудржавен договор за воздушниот сообраќај склучен 
договор за заедничко користење на воздушни линии (PO-
OL) или договор за деловно-комерцијална соработка; 

- во областа на поморскиот и друмскиот сообраќај 
врз основа на меѓународен договор заснован врз заемност, 
е склучен договор за деловно-комерцијална соработка. 

- во железничкиот сообраќај за странски релации по-
јдовната станица е во Југославија. 

Ако појдовната станица во железничкиот сообраќај е 
во странство, возната карта граѓаните можат да им ја пла-
ќаат на југословенските железници во динари по одобре-
ние на надлежниот републички односно покраински ор-
ган, и тоа: 

- ако појдовната и крајната станица се во странство 
само ако е во прашање релација што е продолжение на ре-
лацијата со тргнување од Југославија со друго превозно 
средство; 

- ако појдовната станица е во странство, а крајната 
станица во Југославија - само за враќање во Југославија; 

2) услугите на домашните туристички агенции - за 
трошоци на крупни патувања во странство; 
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3) купување на бонови кај Авто-мото сојузот на Југос-
лавија - за плаќање до 200 литри бензин во странство, и 
тоа еднаш годишно за приватно патување со сопствено 
моторно возило. Ова количество се намалува на една по-
ловина за патување со мотоцикл, а на една четвртина - за 
патување со мопед. \ 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои граѓани 
и граѓански правни лица можат со динари да плаќаат оп-
ределени услуги во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/77). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 486 
26 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

905. 

Врз основа на член 56 од Законот за движењето и пре-
стојот на странците („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80) 
и член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош и за 
здравствената заштита на странци на кои им е признаен 
статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/75 и 
72/81), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
ИЗНОСИТЕ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАНЦИ-

ТЕ НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕН СТАТУСОТ НА 
БЕГАЛЕЦ 

1. Во Одлуката за усогласување на износите на па; мч-
ната помош на странците на кои им е признаен статусс г 
на бегалец („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/85) во точка 1 
процентот: "63%" се заменува со процентот: „71%", изно-
сот: „2.802" се заменува со износот: „2.939", износот: 
„701" - со износот: „735", износот: „1.398" - со износ ЈТ: 
„1.467", износот: „701" - со износот: „735", износот: 
„2.103" - со износот: „2.205", а износот: „701" - со изно-
сот: „735". 

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

Е. п. бр. 482 
26 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

906. 
Врз основа на чл. 103 и 193 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), на предлог 
од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ДЕПОНИРАЊЕ И 
ВРАЌАЊЕ НА ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ДЕПО-

ЗИТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите 

на враќање на девизите на граѓаните од депозит кај На-

родната банка на Југославија што банките ги депонирале 
кај Народната банка на Југославија во периодот од 31 де-
кември 1985 година, како и враќањето на кредитите што 
на банките им се дадени врз основа на така депонираните 
девизи. 

Под банка во смисла на оваа одлука се смета банката 
овластена за вршење на платен промет и кредитни работи 
со странство (во натамошниот текст: овластената банка) и 
банката овластена за вршење на девизно-валутни работи 
во Југославија (во натамошниот текст: банките овластени 
за девизно работење во земјата). 

2. Народната банка на Југославија прима во депозит 
од овластените банки девизи на граѓаните почнувајќи од 1 
јануари 1986 година, и тоа во согласност со стварното зго-
лемување на состојбата на девизите на тие сметки во пери-
одот што е, во согласност со оваа одлука, утврден како 
пресметковен период. 

Народната банка на Југославија ги прима во депозит 
и девизите положени на девизните сметки на граѓаните кај 
банките овластени за девизни работи во земјата, преку ов-
ластените банки. 

Банките во смисла на оваа точка ги депонираат деви-
зите кај Народната банка на Југославија во сите или во оп-
ределени валути во кои е остварено зголемување на сос-
тојбата на девизите во пресметковниот период. 

3. Депонираните девизи, во смисла на точка 2 од оваа 
одлука, банките можат да ги повлекуваат од депозит кај 
Народната банка на Југославија со реален пренос на тие 
девизи на девизните сметки на банките, само во висина на 
настанатото намалување на состојбата на девизните смет-
ки на граѓаните во пресметковниот период, во валутите во 
кои настанало тоа намалување, а до износот на ефективно 
депонираните девизи. 

Враќањето на девизите од депозит, во смисла на став 
1 од оваа точка, се спроведува почнувајќи од последното 
депонирање по редослед кон најраното депонирање на де-
визите кај Народната банка на Југославија. 

Кај банките кои го прекинале континуитетот на депо-
нирање на девизи, сеедно дали редовно поднесувале смет-
ки но по нив не ги депонирале девизите делумно или во 
целост, или го раскинале договорот за депонирање на де-
визи, девизите од депозит ги враќаат по редоследот од 
став 1 на оваа точка, со тоа што при ова дел од намалена-
та девизна заштедувачка на граѓаните се покрива со деви-
зите што банката не ги депонирала кај Народната банка 
на Југославија, и тоа наизменично како што е вршено од-
носно како што изостанувало депонирањето на девизите. 

4. За депонираните девизи, во смисла на оваа одлука, 
се води евиденција во Народната банка на Југославија и 
во народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини (во натамошниот текст: народни-
те банки) по банките и валутите. 

5. Врз основа на депонираните девизи, во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, народните банки им одобруваат 
на банките кредит во висина на динарската противвред-
ност на девизите положени во депозит, што се утврдува со 
примена на средниот дневен курс кој важи на крајот од ме-
сецот за кој се врши депонирање на девизите. 

При повлекувањето на девизите од депозит, банката е 
должна да и го врати на Народната банка користениот ди-
нарот кредит во висина на динарската противвредност 
на повлечените девизи од депозит, што се утврдува со при-
мена на курсот на динарот кој е применет за тие девизи 
при нивното депонирање. 

6. Односите меѓу банките и Народната банка на Ју-
гославија и народните банки за депонирање и враќање на 
девизи се регулираат со договор. 

Банката која не ќе склучи договор за депонирање на 
девизи, во смисла на став 1 на оваа точка, може да склучи 
договор дополнително, со тоа што постапката на депони-
рање и враќање на девизите по тој договор да се однесува 
за периодот од денот на склучувањето на договорот. 

Ќе се смета дека, во смисла на оваа одлука, банката 
го раскинала договорот за депонирање од став 1 на оваа 
точка во случај кога тоа писмено го бара или кога самата 
ќе го прекине континуитетот на депонирање со неподнесу-
вање на пропишаните пресметки. 
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7. Пресметковниот период за кој се утврдува зголему-
вање односно намалување на состојбата на девизите на де-
визните сметки на граѓаните, за валутите за кои е догово-
рено депонирање, во смисла на оваа одлука, опфаќа еден 
календарски месец. 

За пресметковниот период од став ! на оваа точка 
банките составуваат пресметки што редовно и ги доставу-
ваат на надлежната народна банка и на Народната банка 
на Југославија, најдоцна во рок од 15 дена од денот на ис-
текот на тој период. До тој рок банката е должна да из-
врши депонирање, со реален пренос на тие девизи од свои-
те девизни сметки, односно да поднесе барање за повлеку-
вање на девизите од депозит на нејзините девизни сметки, 
во согласност со составената пресметка. 

Банките кои го раскинале договорот за депонирање 
односно го прекинале континуитетот на депонирање, во 
смисла на точка 3 од оваа одлука, се должни да поднесува-
ат збирни пресметки на промените на девизните сметки на 
граѓаните за секој месец. 

8. Депонирање односно повлекување на девизите од 
депозит се врши во согласност со промената на состојбата 
по одделни валути, додека дииарскиот кредит се зголему-
ва односно се намалува во нето износ, по постапката и 
според курсевите од точка 5 на оваа одлука. 

9. Депонирање односно повлекување на девизите од 
депозит се врши во заокружени износи што не можат да 
бидат помали од сто единици на односната валута, додека 
зголемување односно намалување на кредитот се утврду-
ва во заокружени износи во илјада динари. 

10. Во зголемувањето на стостојбата на девизните 
сметки на граѓаните, во смисла на оваа одлука, се пресме-
тува и зголемувањето што настало по основ на засметана-
та и пропишана камата во девизи по девизните сметки на 
граѓаните на крајот од годината, со тоа што таа камата се 
депонира по посебна пресметка. 

Депонирањето на каматата, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се спроведува по пресметковен пат, без реален 
пренос на девизите од девизните сметки на банките. Вака 
депонираните девизи се враќаат од депозит, во смисла на 
точка 3 од оваа одлука, на начинот како што се депонира-
ни - по пресметковен пат. 

И. Банката која за собраните девизи во определени 
периоди не сака да врши депонирање по сите валути за 
кои е договорено депонирање или само по определени ва-
лути, должна е: 

1) за периодот во кој не ги депонира девизите да под-
несува пресметка од точка 7 на оваа одлука, со тоа што за 
валутите, кои според таа пресметка не ги депонира, да на-
веде дека нема да ги депонира; 

2) намалената состојба на девизната заштедувачка 
кај валутите кои не се депонирани според пресметките за 
претходните периоди банката да ја покрива со своите 
средства, а Народната банка на Југославија разликата 
преку износот на недепонираните девизи ќе ја врати по ре-
доследот од точка 3 на оваа одлука; 

3) банката може во наредниот односно во наредните 
периоди да продолжи повторно депонирање на девизите 
по валутите за кои по поранешните пресметки било преки-
нато депонирањето, но само за новото зголемување на 
состојбата по тие валути. 

12. За вршење на банкарски услуги во врска со депо-
нирање на девизи и давање на кредити народните банки 
наплатуваат од банките надомест на трошоците по един-
ствена стапка на надомест, што ја утврдува Советот на гу-
вернерите на Народната банка. 

На кредитот даден на банките врз основа на депони-
рани девизи на граѓаните, во смисла на оваа одлука, бан-
ките ќе плаќаат камата, ако Советот на гувернерите доне-
се одлука за тоа, во согласност со политиката на каматни-
те стапки. Во тој случај од банките не може да се наплату-
ва надомест на трошоците од став 1 на оваа точка. 

Надоместот на трошоците од став 1 односно на кама-
тите од став 2 на оваа точка се однесува и на девизите де-
понирани во периодот од 1978 до 31 декември 1985 годи-
на. 

13. Под девизи на граѓаните што се депонирани кај 
Народната банка на Југославија до 31 декември 1985 годи-
на се смета состојбата на девизите на граѓаните што бан-
ките ги депонирале кај Народната банка на Југославија во 
периодот од 1978 до 31 декември 1985 година, според кни-
говодствената состојба кај Народната банка на Југослави-
ја. 
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Девизите што банките ги депонираат кај Народната 
банка на Југославија во текот на јануари 1986 година по 
пресметките за месец декември 1985 година, вклучувајќи 
ја и пресметката за каматата за 1985 година, се сметаат ка-
ко девизи депонирани во 1986 година, во смисла на точ. 2 
до 12 на оваа одлука. 

Девизите од став 1 на оваа точка се водат во евиден-
ција кај Народната банка на Југославија и народните бан-
ки одвоено за периодот на депонирање до 31 декември 
1983 година, а одвоено за периодот од 1 јануари 1984 годи-
на до 31 декември 1985 година. 

14. Девизите од депозит кај Народната банка на Ју-
гославија што се депонирани во периодот од 1 јануари 
1984 до 31 декември 1985 година, се враќаат по истата по-
стапка и редослед од точка 3 на оваа одлука, и тоа дури 
кога ќе дојде до намалување на девизната заштедувачка 
преку износот на депонираните девизи по периодот од 1 
јануари 1986 година. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, дел од девизите 
што се депонирани во периодот од 1978 до 3-1 декември 
1985 година по основ на каматата по девизните сметки на 
граѓаните, без пренос на девизите од девизните сметки на 
банките, им се враќа на банките по динамиката од став 1 
на оваа точка, а на начинот како што се девизите депони-
рани. 

15. Девизите што се депонирани кај Народната банка 
на Југославија по пресметките на банките од 1978 до 31 де-
кември 1983 година им се враќаат на банките од депозит 
дури кога намалувањето на девизната заштедувачка се ос-
твари во износ поголем од износот на депонираните деви-
зи во периодот по 1 јануари 1984 година. 

Девизите од став 1 на оваа точка се враќаат на ист на-
чин како што се депонирани во тој период кај Народната 
банка на Југославија, и тоа сразмерно на учеството на та-
ка депонираните девизи во вкупната состојба на тие деви-
зи утврдена според пресметките на банките за периодот 
до 31 декември 1983 година. Притоа враќањето на девизи- -
те се спроведува на следниот начин: 

- дел од девизите што се реално депонирани се враќа 
со пренос на девизите на девизните тековни сметки на бан-
ката, и за тој дел на девизите банките го враќаат кредитот 
со примена на курсевите што важела на денот на 31 декем-
ври 1983 година; 

- дел од девизите што се депонирани без реален пре-
нос, Народната банка на Југославија го враќа со пресмету-
вање на тие девизи по истата постапка по која се тие деви-
зи депонирани - без реален пренос на девизите на сметки-
те на банките, со тоа што таквата пресметка на девизите 
по тој основ се спроведува по курсот кој важи на крајот од 
месецот за кој е поднесена пресметката, а банките на така 
вратениот дел од девизите ќе и го вратат на Народната 
банка бескаматниот кредит со примена на курсевите што 
важеле на 31 декември 1983 година, со тоа што за износот 
на разликата меѓу така добиената динарска противвред-
ност и износот утврден за намалувањето на кредитот, на 
тој дел од девизите се намалува обврската за зголемување 
на кредитите договорена во смисла на точка 18 од оваа од-
лука. 

16. Банките на кои, поради намалување на девизната 
заштедувачка, им се враќаат девизите од депозит, во смис-
ла на точка 15 од оваа одлука, се должни на Народната 
банка да и го вратат кредитот, во смисла на таа точка, нај-
многу до висина на состојбата на тој кредит на денот на 
враќањето на девизите од депозит. Ако обврската за вра-
ќање на кредитот е поголема од таа состојба, за износот 
на утврдена разлика народните банки ја намалуваат своја-
та обврска спрема банката за зголемување на кредитот, 
договорена во смисла на точка 18 од оваа одлука. 

17. Банките се должни да состават посебна пресметка 
на состојбата на депонираните девизи кај Народната бан-
ка на Југославија до 31 декември 1985 година, состојбата 
на кредитите примени врз основа на депонираните девизи 
и состојбата на девизната заштедувачка според последна-
та пресметка врз основа на која е извршено депонирање 
до 31 декември 1985 година, под условите и на начинот од 
оваа одлука. 

Врз основа на пресметката од став 1 на оваа точка 
Народната банка на Југославија и народните банки ги 
усогласуваат евиденциите. 

На банката кај која според пресметката од став 1 на 
оваа точка ќе се утврди дека до 31 декември 1985 година 
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депонирала девизи во поголем износ од состојбата на де-
визната заштедувачка од таа пресметка, ги враќа повеќе 
депонираните девизи со обврска за враќање на кредитот, 
по постапката од точка 3 и точка 5 став 2 на оваа одлука. 

Банката кај која според пресметката од став 1 на оваа 
точка ќе се утврди дека во минатиот период не ги депони-
рала сите девизи, може дополнително со реален пренос да 
ги депонира од својата девизна сметка, под услов да има 
склучен договор за депонирање и девизите што не ги депо-
нирала да ги користела во смисла на член 51 став 2 од За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 
77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), и дел од девизите што не ги. 
депонирала да не го користела за покритие на намалената 
девизна заштедувачка во минатиот период. 

На износот на депонираните девизи, во смисла на 
став 4 од оваа точка, на банките им се одобрува кредит во 
висина на динарската противвредност утврдена според 
курсот на крајот од месецот во кој не е извршено депони-
рање на девизите, а за дел од девизите што не се депонира-
ни до 31 декември 1983 година - по курсот што важел на 
ден 31 декември 1983 година. 

18. Народната банка на Југославија и народните бан-
ки ќе го договорат со банките зголемувањето на износот 
на кредитите во врска со разграничувањето на непокрие-
ните курсни разлики по депонираните девизи кај Народна-
та банка на Југославија до 31 декември 1984 година, во 
смисла на член 1956 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, ако со тие банки не го до-
говориле тоа зголемување до денот на влегувањето на 
оваа одлука во сила. 

Во износот на кредитот од став 1 на оваа точка се за-
сметува и износот на договорените зголемувања на кред-
тите врз основа на депонираните девизи кај Народната 
банка на Југославија, во смисла на точка 17 од Одлуката 
за начинот на депонирање и враќање на девизи на граѓани-
те од депозит кај Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/84). Ако износот на зго-
лемувањето на кредитот од точка 17 на таа одлука е пого-
лем од износот утврден во смисла на став 1 од оваа точка, 
за износот на разликата не може да се зголемува кредитот 
утврден во смисла на став 1 од оваа точка. 

Договорениот износ на зголемувањето на кредитот 
во смисла на оваа точка го пренесуваат народните банки 
на банките според годишната договорена динамика, а во 
согласност со оствареното покритие на разграничените 
курсни разлики кај Народната банка на Југославија. 

19. Вкупната состојба на динарскиот кредит даден на 
банката врз основа на депонирани девизи, во смисла на 
оваа одлука, зголемена за износот на ненамирената об-
врска за зголемување на кредитот во смисла на точка 18 
од оваа одлука, не може да биде поголема од состојбата на 
депонираните девизи кај Народната банка на Југославија. 

20. Се смета дека банките кои не ќе склучат договор 
за депонирање на девизи во смисла на оваа одлука, однос-
но кои со анексот кон договорот за депонирање на девизи 
склучен по поранешните прописи не ќе обезбедат контину-
итет на депонирањето, го раскинале договорот за депони-
рање на девизите, и дека не можат да вршат депонирање 
на девизи во смисла на оваа одлука, а враќањето на деви-
зите од депозит се спроведува во согласност со тон. 3 и 5 
став 2 на оваа одлука. 

21. Народната банка на Југославија по потреба ќе да-
де поблиски објасненија за спроведувањето на оваа одлука 
и ќе ги пропише типските обрасци на договорите, обрас-
ците на пресметките, евиденциите и извштаите предвиде-
ни со оваа одлука. 

22. Со денот на влегување на оваа одлука во сила пре-
станува да важи Одлуката за начинот на депонирање и 
враќање на девизи на граѓаните од депозит кај Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ , бр. 43/84). 

23. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 493 
27 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

907. 
Врз основа на член 190 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист СФРЈ", бр. 66/85), а во врска со член 
394 од Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИТЕ, РА-
БОТНИЦИТЕ, СРЕДСТВАТА, ОПРЕМАТА, ИМОТОТ 
И АРХИВАТА НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

1. Работите од делокругот на Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство што се 
однесуваат на системот на поттикнување на извозот и 
унапредување на економските односи со странство ќе ги 
преземе Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, а 
работите што се однесуваат на девизниот систем ќе ги 
преземе Сојузниот секретаријат за финансии. 

2. Работниците на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство, претседателот на 
Интересната заедница, генералниот секретар, заменикот 
на генералниот секретар и секретарите на одборите во Ин-
тересната заедница на Југославија за економски односи со 
странство, со денот на престанувањето на работата на таа 
заедница, се ставаат на располагање и додека се на распо-
лагање ќе ги остваруваат своите права и должности од ра-
ботен однос во Службата за персонални работи на Сојуз-
ниот извршен совет, во согласност со одредбите на Зако-
нот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата. 

3. Средствата за работа, средствата на фондовите, оп-
ремата, имотот инвентарот и документацијата на Инте-
ресната заедница на Југославија за економски односи со 
странство ги преземаат со спогодба Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за 
финансии во согласност со работите што ги преземаат од 
делокругот на таа заедница, кои ќе донесат и завршна 
сметка на таа заедница за 1985 година. 

4. Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство ги заклучува своите архивски книги 
со состојба на 31 декември 1985 години и им ги предава 
архивата и другата документација, печатите и штембили-
те на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и" на 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јанаури 1986 го-
дина. 

Е п. бр. 513 
28 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 

908. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање по-

себна давачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), 
во согласност со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ 
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА 
ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ ВО 1985 ГОДИНА 
1. Важноста на Одлуката за определување на стоките 

на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.68/84, 35/85 и 49/85) се про-
должува до 31 јануари 1986 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 512 
28 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

909. 
Врз основа на член 39 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УС-
ЛУГИ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРА СО НАПЛАТА ВО 

СТОКИ 
1. Организациите на здружен труд можат да догова-

раат извозот на стоки и услуги да го наплатат со увоз на 
стоки од земјите во кои настапиле поголеми растројства 
во плаќањата со странство поради привремена или по-
трајни мерки за ограничување на плаќањата спрема 
странство, односно во кои настапила више сила која је по-
пречува редовната наплата, и ако: 

1) се увезуваат суровини и репродукционен материјал 
наменети зза производство на стоки за извоз, илиУ 

2) се увезуваат суровини и репродукционен материјал 
што се дефицитарни на единствениот југословенски пазар, 
или 

3) се увезуваат суровини, репродукционен материјал 
и стоки за широка потрошувачка што се од посебно значе-
ње за снабдувањето на населението на единствениот југо-
словенски пазар, или 

4) се увезуваат стоки заради урамнотежување на сто-
ковната размена со земјите со кои се вклучени спогодби, 
односно протоколи за урамнотежена стоковна размена. 

2. Ако организациите на здружен труд изведуваат ин-
вестициони работи во земјите од точка 1 на оваа одлука 
можат тие работи да ги наплатат со увоз на енергетски и 
други суровини, под следните услови: 

1) вредноста на суровините што се увезуваат да нб би-
де поголема од вредноста на стоките и услугите што во 
рамките на инвестиционите работи ќе се извезуваат од Ју-
гославија, при што вредноста на стоките, по правило, тре-
ба да биде поголема од вредноста на услугите; 

2) суровините да се увезуваат непосредно од земја во 
која се изведуваат инвестиционите работи. 

3. Работите од точка 2 на оваа одлука за увоз на енер-
гетски суровини во тековната година можат да се догова-
раат само за количествата утврдени со енергетскиот би-
ланс на Југославија за таа година. 

Количествата на енергетските суровини за кои се из-
дава одобрение да можат да се увезуваат во наредните го-
дини, ќе се опфатат со енергетскиот биланс на Југославија 
за тие години. 

4. Организацијата на здружен труд што извезува сто-
ки и услуги и изведува инвестициони работи во странство 
и организацијата на здружен труд што увезува суровини, 
меѓусебните права и обврски ги уредуваат со договор, ако 
за тоа не склучат самоуправна спогодба. 

5. Извозот и увозот според одредбите на оваа одлука 
се врши во согласност со пропишаните форми на извозот 
и увозот. 

Ако во извршувањето на работата учествуваат повеќе 
организации, организацијата на здружен труд што увезува 
стоки во смисла на оваа одредба, е должна, во рокот на 
втасувањето на плаќањето на тој увоз да положи динарска 
противвредност на увозот, а банката овластена за работи-
те со странство, во корист на организацијата на здружен 
труд што ги извезла стоките, односно ги извршила услуги-
те по таа работа. 

6. Организациите на здружен труд можат да ги дого-
вараат работите од точ. 1 и 2 на оваа одлука врз основа на 
одобрение што го издава Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, по прибавено мислење од сојузниот орган 
на управата надлежен за соодветна област на стопанство-
то. 

I 

Барањето за издавање на одобрение од став 1 на оваа 
точка го поднесува организацијата на здружен труд која 
договара, извозот на стоките и услугите, односно изведу-
вањето на инвестиционите работи да се наплати во стоки 
на обрасците бр. 1 и 2 што се отпечатени кон оваа одлука 
и претставуваат нејзин составен дел. 

Кон барањето од став 2 на оваа точка организациите 
на здружен труд од тој став поднесуваат договор или са-
моуправна спогодба со кој се регулирани меѓусебните пра-
ва и обврски на организациите на здружен труд од точка 4 
на оваа одлука. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот и условите под 
кои извозот на стоки и услуги во одделни земји може да се 
договара со наплата во стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/84 и 57/85). 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 489 
27 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Образец бр. 1 

(Фирма, односно назив на организаци-
јата на здружен труд) 

(Место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

Б е л г р а д 
Барање за одобрение на договарање на 
извоз на стоки и услуги, што се напла-
тува со увоз на стоки 

Молиме врз основа на точка 6 од Одлуката за услови-
те од кои извоз на стоки и услуги може да се договара со 
наплата во стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85) да 
одобрите договарање на извоз на стоки и услуги со напла-
та во стоки во смисла на точка 1 од таа одлука. 

Во врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

I . И З В О З 
1. Количина, вид и цена на сто-

ките, по единица мерка, што 
се извезуваат со ознака на па-
ритетот (FCO, CIF, CF, FOB и 
сл.) .. ... 

2. Вкупна вредност на извозот на 
стоки, во странска валута. 

3. Тарифен број, наименување на 
стоките и форма на извозот 

4. Цена на стоките при редовен 
извоз со истиот паритет 

5. Процент на провизијата, раба-
тот и др. што се даваат при 
извозот на стоки на странски-
от купувач . 

6. Домашен извозник регистри-
ран за извоз на стоки од точка 
1 на овој дел ' 

7. Производител на стоките 
8. Странски купувач и земја на 

извозот 
9. Рок и динамика на извозот на 

стоките 

I I . У В О З 
1. Количина, вид и цена на сто-

ките, по единица на мерка, 

I 
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што се увезуваат со ознака на 
паритетот (FCO, CIF, CF, FOB 
и сл.) 

2. Вкупна вредност на увозот на 
стоките, во странска валута 

3. Во кој режим се увезуваат сто-
ките - да се специфицира кои 
стоки и во која количина се 
увезуваат, со назначување на 
вредноста во странска валута 
на секој вид стоки по режимот 
на увозот 

4. Цена на стоките при редовен 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

(М.П.) 

Образец бр. 2 

(Фирма, односно назив на организаци-
јата на здружен труд) 

(Место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

Б е л г р а д 

Барање за одобрение на договарање на 
инвестициони работи што се наплату-
ваат со увоз на енергетски и други су-
ровини. 

Молиме врз основа на точка 6 од Одлуката за услови-
те од кои извоз на стоки и услуги може да се договара со 
наплата во стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85) да 
одобрите договарање на инвестициони работи со наплата 
со увоз на енергетски и други суровини (во натамошниот 
текст: суровини) во смисла на точка 2 од таа одлука. 

Во врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

I . И З В О З 

1. Вид инвестициони работи 
2. Земја на изведување на инвес-

тиционите работи 
3. Вкупна вредност на инвестици-

оните работи, во странска ва-
лута 
Од тоа: 
- извоз од Југослвија на опре-

ма за потребите на изведува-
њето на тие работи 

- вредност на услугата на из-
ведување на инвестиционите 
работи 

4. Наплата на инвестиционите 
работи: 
- во суровини 

- во национална валута 
во конвертибилна валута 

5. Рок и динамика на извршува-
њето на инвестиционите рабо-
ти 

I I . У В О З 

9. Износи на превозните трошо-
ци на странската релација и во 
која валута тие се плаќаат, ако 
суровините не се увезуваат 
според паритет франко југос-
ловенска граница 

10. Рок и динамика на увозот на 
суровините 

(М.П.) (Потпис на овластеното лице) 

910. 
Врз основа на член 70 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85) и на член 53 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

НОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. Организациите на здружен труд, регистрирани за 

работите на посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, за работите од член 70 на став 1 точ. 1 до 6 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство, ги вршат врз 
основа на одобрението од Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, по прибавеното мислење на Сојузниот 
секретаријат за финансии и на Народната банка на Југо-
славија, а работите од став 1 точка 7 на тој член - врз ос-
нова на одобрението на Сојузниот секретаријат за финан-
сии, по прибавеното мислење на Сојузниот Секретаријат 
за надворешна трговија и Народната банка на Југослави-
ја. 

Органите од став 1 на овој член и Народната банка 
на Југославија се должни да дадат мислење во рок од 15 

увоз со истиот паритет 
Домашен увозник регистриран 
за увоз на стоките од точка 1 
на овој дел 
За чија сметка се врши увоз на 
стоки и кои се крајни потро-
шувачи 
Странски продавач и земја од 
која стоките се увезуваат 
Земја на потеклото на стоките в 

Износи на превозните трошо-
ци на странската релација и во 
која валута тие се плаќаат, ако 
стоките не се увезуваат според 
паритетот франко југословен-
ска граница 
Рок и динамика на увозот на 
стоките 

(Потпис на овластеното лице) 

1. Количина, вид и цена на суро-
вините по единица на мерка, 
што се увезуваат, со ознака на 
паритетот (FCO, CIF, CF, FOB 
и сл.) 

2. Вкупна вредност на увозот на 
суровини во странска валута 

3. По кој режим се увезуваат су-
ровините - да се специфицира 
кои суровини и кои количина 
суровини се увезуваат, со озна-
чување на вредноство странска 
валута за секоја суровина спо-
ред режимот на увозот 

4. Цена на суровините при редо- " 
вен увоз со ист паритет 

5. Домашен увозник регистриран" 
за увоз на суровини во точка 1 
на овој дел 

6. За чија сметка се врши увоз на" 
суровини и кои се крајни ко-
рисници 

7. Странски продавач и земја од 
која се увезуваат суровините 

8. Земја на потеклото на сурови- " 
ните 

I \ 
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дена од денот на приемот на барањето, а надлежните ор-
гани се должни за барањето за издавање одобрение од 
став I на оваа точка, да решат во рок од 30 дена од денот 
на приемот на барањето. 

Ако органите од став 1 на оваа точка го одбијат бара-
њето за издавање одобрение, се должни да ги наведат при-
чините поради кои е одбиено барањето. 

Работите на посредување во надворешнотрговскиот 
промет за предмети на вооружување и воена опрема, ги 
врши Сојузната дирекција за промет и резерви на произ-
води со посебна намена, врз основа на согласноста на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана и на одобрение-
то од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

2. Плаќањето и наплатувањето по работите на посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, организациите 
на здружен труд го вршат преку банки овластени за врше-
ње платен промет со странство (во натамошниот текст: 
овластените банки). 

За плаќањето по одобрената работа на посредување 
во надворешнотрговскиот промет, организацијата на 
здружен труд ги користи девизите на девизната сметка 
што се води во смисла на член 100 од Законот за девизно-
то работење. 

Девизите остварени по завршната работа на посреду-
вање организацијата на здружен труд ги пренесува на де-
визната сметка во истиот износ на употребените девизи. 

Ако плаќањето на работата на посредување е изврше-
но во пресметковната валута, а наплатата по таа работа 
во конвертибилна валута, организацијата на здружен труд 
може наместо пресметковна валута на овластената банка 
до и продаде конвертибилни валути најмалку во височи-
ната на динарската противвредност на купената пресмет-
ковна валута со која е извршено плаќањето по односната 
работа на посредување. 

Разликата меѓу употребените девизни во смисла на 
ст. 2 и 4 од оваа точка и на повеќе остварени девизи по ра-
ботите на посредување во надворешнотрговскиот промет, 
организацијата на здружен труд и ја продава на овласте-
ната банка. 

3. Организацијата на зружен труд во извршувањето 
на работите на посредување, ги плаќа купените стоки во 
Југославија и услугите што ќе и ги дадат домашните орга-
низации на здружен труд во девизи од сметката што се во-
ди во смисла на член 100 од Законот за девизното работе-
ње. 

Организацијата на здружен труд што продала стоки 
или дала услуги во смисла на став 1 од оваа точка, има 
право и обврски како да ги продала стоките односно услу-
гите како да и дала во странство. 

Дадените услуги за облагородување на стоки по 
одобрената работа на посредување во надворешнотргов-
скиот промет, организацијата на здружен труд, регистри-
рана за работите на посредување во надворешнотрговски 
промет, може на производствената организација на 
здружен труд да и ги плати во стоки. Увозот на тие стоки 
се врши во согласност со пропишаната форма на увоз на 
тие стоки. 

4. Заради извршување на договорот за стоковен кре-
дит одобрен според важечките прописи, организацијата на 
здружен труд, регистрирана за работи на посредување во 
надворешнотрговскиот промет, може да ги преземе стоки-
те по стоковниот кредит од организациите на здружен 
труд, корисници на кредитот и да изврши работи на по-
средување во надворешнотрговскиот промет за сметка на 
корисникот на кредитот. 

Организацијата на здружен труд, регистрирана за ра-
ботите на посредување во надворешнотрговскиот промет, 
може да ги преземе стоките од организацијата на здружен 
труд која согласно со прописите го наплатила извозот на 
стоките и услугите со увоз на стоки и со тие стоки вршела 
раббти на посредување во надворешнотрговсиот промет 
за сметка на таа организација на здружен труд. 

5. Работите од точка 1 на оваа одлука се одобруваат 
ако организациите на здружен труд преземат обврска дека 
по завршувањето на работите ќе остварат девизи најмалку 
во износ и вид на девизи што ги употребила за извршува-
њето на односната работа. 

6. Работите од член 70 став 1 точка 7 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство се одобруваат 
ако плаќањето по работите на посредување од член 70 точ. 
1 до 6 на тој закон е извршено во пресметковна валута. 

Барање за одобрение на работата во смисла на став 1 
од оваа точка, организацијата на здружен труд поднесува 
до Сојузниот секретаријат за финансии кон кое го прилага 
одобрението на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија за вршење на работите на посредување во надво-
решнотрговскиот промет во смисла на тој став. 

Организацијата на зружен труд што ја презела напла-
тата во конвертибилна валута за извезените стоки што ги 
платила во пресметковна валута, е должна да изврши из-
мена во пријавата за склучениот договор за извоз со пови-
кување на одобрението на Сојузниот секретаријат за фи-
нансии со кој е одобредно преземањето на наплатата во 
конвертибилна девиза од плаќањата во клириншка девиза. 

7. Организациите на здружен труд, регистрирани за 
работите на посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, (во натамошниот текст: организациите на здружен 
труд), поднесуваат барање за одобрение на работите на 
посредување во надворешнотрговскиот промет до над-
лежниот орган од точка 1 на оваа одлука. 

Барањето се поднесува во четири примероци на об-
расците бр. 1 до 3 што се отпечатени кон оваа одлука и 
претставуваат нејзин составен дел. 

Првиот примерок на решението за одобрување на ра-
ботата, организацијата на здружен труд го задржува за 
свои потреби, а вториот и го доставува на овластената 
банка преку која се вршат плаќањата и наплатите по рабо-
тата на посредување за која е издадено решение. 

Организацијата на здружен труд, по приемот на ре-
шението за одобрение на работата за посредување во над-
ворешнотрговскиот промет, е должна работата да и ја 
пријави на надлежната банка од став 3 на оваа одлука. 

Ако е во прашање работа на посредување од член 70 
став 1 точка 6 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство, пријавите за склучениот договор за увоз и из-
воз се поднесуваат во пет примероци. Петтиот заверен 
примерок и се доставува на организацијата - давател на 
услуги за облагородување и служи за остварување на пра-
вата по извршената работа на облагородување. На петти-
от примерок на пријавата во рубриката „забелешка" се 
внесува клаузулата: „Овој примерок на пријава и служи на 
организацијата, давател на услуги на облагородување за 
остварување на правата по основ на извоз на стоки и услу-
ги по оваа работа". 

8. При одобрувањето на работите на посредување во 
надворешнотрговскиот промет ќе се води сметка за тоа 
дали стоките со кои се вршат тие работи се потребни на 
домашниот пазар, и за состојбата на средствата на смет-
ките преку кои се врши платен промет со земји со кои е 
склучен договор за клириншки начин на плаќање. 

9. Овластената банка преку која се врши плаќањето и 
наплатувањето по работите на посредување во надвореш-
нотрговскиот промет, контролира дали работите се 
вршат во согласност со издаденото одобрение за таа рабо-
та. 

10. Ако по поднесувањето на пријавата за склучениот 
договор за работата на посредување, дошло до битни из-
мени во договорот, организацијата на здружен труд е 
должна да прибави ново одобрение за работата на посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, односно изда-
деното одобрение да го усогласи со склучениот договора 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка ор-
ганизацијата на здружен труд не е должна да прибави но-
во одобрение односно да бара измена на издаденото одоб-
рение ако е во прашање: 

1) зголемување, односно намалување на количество-
то на стоките до 1%, ако количеството во договорот е на-
значено со клаузула „сса"; 

2) зголемување на куповната цена или намалување на 
продажната цена до 2% од цената наведена во решението; 

3) намалував на куповната цена или зголемување на 
продажната цена до 2% од цената наведена во решението. 

Ако организацијата на здружен труд се откаже од 
вршење на одобрената работа, должна е за тоа да го извес-
ти надлежниот орган што го издал одобрението во рок од 
30 дена од денот на откажувањето од работата. 

11. Организацијата на здружен труд на која и е одоб-
рена работата на посредување во надворешнотрговскиот 
промет е должна, пресметката за извршувањето на таа ра-
бота да ја достави на образецот бр. 4 до овластената бан-
ка, како и документацијата врз основа на која е составена 
наведената пресметка, во рокот наведен во решнието за 
одобрението на работата. Овој рок надлежниот орган 
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може да го зголеми најмногу за 180 дена од денот на за-
вршувањето на работата. 

Еден примерок на пресметката од став 1 на оваа точ-
ка му се доставува на надлежниот орган што ја одобрил 
работата. 

Образецот бр. 4 е отпечатен кон оваа одлука и пре-
тставува нејзин составен дел. 

12. 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. 56/77 и 56/82). 

13. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 484 
27 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 

Образец бр. 1 

Образец бр, 2 
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Образец бр. 3 

Образец бр. 4 
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Р Е К А П И Т У Л А Д И Ј А 

911. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНО 
ОДРЖАНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ИЛИ ВРЗ ОСНОВА 
НА ПРИСОБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ОД ОПРЕДЕЛЕН 

НАЈМАЛ БРОЈ ПОНУДУВАЧИ 
1. Организацијата на здружен труд е должна да по-

крене постапка на јавно наддавање (во натамошниот тек-
ст: јавно наддавање), односно присобирање на понуди од 
определен најмал број понудувачи (во натамошниот тек-
ст: присобирање на понуди) во следните случаи: 

1) ако увезува опрема и материјал за инвестициона 
изградба чија вкупна вредност надминува износ од 
50,000.000 динари; 

2) ако набавува опрема и други средства за работа 
што се потребни за изведување на инвестициони работи 
во странство, чија вкупна вредност надминува 100,000.000 
динари; 

2. Организациите на здружен труд се должни да спро-
ведат јавно наддавање односно присобирање на понуди 
заради избор на најповолен увозник во следните случаи: 

1) ако се увезуваат стоки наведени во списокот на сто-
ки за кои е потребно да се обезбеди заеднички настап во 
странство во смисла на член 131 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство. Списокот на стоки е отпе-
чатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел; 

2) ако се увезуваат производи за потребите на стоков-
ните резерви, како и за интервенции на единствениот ју-
гословенски пазар; 

3) ако се увезуваат стоки за широка потрошувачка за-
ради снабдување на единствениот југословенски пазар, во 
смисла на член 128 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85); 

4) ако за увоз на стоките се заинтересирани повеќе од 
три организации на здружен труд. 

3. Јавното наддавње односно присобирање на понуди 
од точка 1 на оваа одлука го спроведува организацијата на 
здружен труд која ги увезува стоките. 

Присобирањето на понуди од точка 2 на оваа одлука 
се организира во рамките на Стопанската комора на Ју-
гославија. 

4. Одредбите на точ. 1 и 2 на оваа одлука не се однесу-
ва на: 

1) увозот на стоки врз основа на договор за долгороч-
на производствена кооперација и договор за вложување 
на средства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд; 

2) увозот на опрема по странска лиценца, врз основа 
на одобрен договор за прибавена лиценца; 

3) увозот на стоки за широка потрошувачка врз осно-
ва на одобрена компензациона работа со странство, рабо-
ти кај кои увозот на стоки и услуги се наплатува со увоз на 
стоки, саемска компензациона работа; 

4) увозот на дел од опрема за замена и вградување во 
опрема оштетена или уништена со виша сила, ако е по-
требна итна набавка; 

5) увозот на саемски експонати што се изложувани на 
меѓународни саемски приредби во СФРЈ; 

6) увозот на типски делови за дополнение и замена на 
дотраените делови на порано увезена опрема, според од-
лука на органот за управувањето со организацијата на 
здружен труд; 

7) увозот што се плаќа од средства на меѓународни 
финансиски организации, а е спроведена постапка на меѓу-
народна лицитација; 

8) увозот на книги, списанија, лекови, медицински по-
магала, како и други стоки за широка потрошувачка, чија 
вкупна вредност на набавката не надминува износ од 
20,000.000 динари. 

Кон пријавата за склучениот договор за увоз на сто-
ки организацијата на здружен труд приложува доказ за по-
стоењето на условите за увоз на стоки без спроведување 
на постапка на јавно наддавање или присобирање на пону-
ди во смисла на став 1 од оваа точка. 

5. При изборот на најповолен увозник во смисла на 
точка 3 став 2 од оваа одлука ќе се обезбедат најповолни 
услови во поглед на квалитетот и цената на стоките што 
се увезуваат, како и остварувањето на поголем извоз на ју-
гословенски стоки во земјата од која се увезуваат стоките. 

6. Огласот за јавно наддавање односно огласот за 
присобирана на понуди за увоз на стоки го поднесува ор-
ганизацијата на здружен труд во смисла на точка 3 став 1 
од оваа одлука. Тој оглас организацијата на здружен труд 
задолжително го објавува во „Службен лист на СФРЈ", на 
свој товар. 

7. Огласот за јавно наддавање односо присобирање 
на понуди содржи особено: 
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1) фирмата односно називот и седиштето на органи-
зацијата на здружен труд која спроведува постапка на јав-
но наддавање односно присобирање на понуди; 

2) предметот на јавното наддавање односно присоби-
рана на понуди, општите технички услови на испораката, 
како и видот и вредноста на стоките; 

3) рокот за поднесување пријава за учество во јавното 
наддавање односно за поднесување на понуда, со тоа што 
тој рок не може да биде пократок од два месеца ако се уве-
зува инвестициона опрема, односно пократок од 30 дена 
ако се увезува опрема која се произведува сериски и други 
стоки за кои се спроведува јавно наддавање односно при-
собирана на понуди, сметајќи од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен лист на СФРЈ"; 

4) висината на кауцијата за учество во јавното надда-
вање, изразена во проценти, која не може да биде поголе-
ма од 10% од вредноста распишана со огласот. 

Огласот содржи известување за тоа каде можат да се 
добијат поблиски податоци во врска со јавното наддавање 
односно присобирање на понуди. 

8. Огласот за јавно наддавање односно за присобира-
на на понуди го спроведува комисијата која се состои од 
претседател и најмалку два члена, што ја наименува над-
лежниот орган на управувањето со работата и работењето 
на организацијата на здружен труд која го објавила огла-
сот во „Службен лист на СФРЈ". 

. Во комисијата од став 1 на оваа точка се наименува 
најмалку еден претставник на организацијата на здружен 
труд за чија сметка се увезуваат стоки. 

Во комисијата од став 1 на оваа точка не можат да 
бидат наименувани лица кои се во работен однос со пону-
дувачот и лица заинтересирани за кој и да е понудувач. 

9. Огласот за јавно наддавање односно присобирана 
на понуди е полноважен ако на него учествуваат најмалку 
двајца понудувачи. 

10. Ако првото јавно надавање односно присобирање 
на понуди не успее, тоа може да се повтори под истите ус-
лови и по истата постапка. 

Ако повтореното јавно наддавање односно присоби-
раше на понуди не успее, организацијата на здружен труд 
која го објавила огласот во „Службен лист на СФРЈ" може 
да пристапи кон непосредна погодба за увоз на стоки со 
еден од понудувачите или со друг, кој не учествувал во по-
стапката на јавно наддавање односно присобирање на по-
нуди. 

11. Организацијата на здружен труд која спроведува 
јавно наддавање односно присобирана на понуди, освен 
огласот во „Службен лист на СФРЈ", може и посебно да 
повика одделни домашни или странски понудувачи га 
учествуваат во постапката на јавно наддавање односно 
присобираше на понуди. 

12. Ако комисијата од точка 8 на оваа одлука оцени 
дека би можеле да се прибават поповолни понуди од вта-
саните, донесувањето на одлука за избор на најповолен 
понудувач може да го одложи и да определи дополните-
лен рок до кој понудувачите можат да ги изменат своите 
понуди. 

13. На домашните производители на стоки што се се 
намеруваат за увоз мора да им се овозможи учество во по-
стапка на јавно наддавање односно поднесување на пону-
ди. 

Ако домашните и странските понудувачи понудат ед-
накви услови, предност имаат домашните понудувачи. 

14. Ако странските понудувачи понудат поповолни 
услови од домашните понудувачи, предност има понудата 
на оној странски понудувач кој во поголема мера го кре-
дитира домашниот производител во односното производ-
ство или купува во поголема вредност производи на до-
машни производители. 

15. При изборат на најповолен понудувач организа-
цијата на здружен труд е должна да води сметка за свој-
ствата на понудените стоки и за другите околности во 
врска со нивната набавка и испорака, а особено за: 

1) техничките односно технолошките предности; 
2) економичноста во процесот на производството; 
3) цената; 
4) квалитетот; 
5) роковите за испорака; 
6) условите за плаќање и начинот на финансирање на 

набавката. 
Организацијата на здружен труд која го објавила ог-

ласот во „Службен лист на СФРЈ" е посебно должна да во-

ди сметка за производите на домашните производители, 
имајќи го притоа предвид долгорочниот развој на произ-
водството на односните стоки во земјата, како и за услови-
те и мерките на кредитно-монетарната политика што се 
однесуваат на кредитирање на пласманот на опрема во 
земјата. 

16. Комисијата од точка 8 на оваа одлука води запис-
ник за текот на постапката на јавно наддавање односно 
присобирање на понуди, во кој покрај другото ги внесува 
и сите забелешки од присутните понудувачи на работата 
на Комисијата и на текот на постапката. 

Записникот го потпишуваат претседателот и члено-
вите на Комисијата од став 1 на оваа точка и овластените 
претставници на понудувачите. 

Ако овластеното лице одбие да го потпише записни-
кот, тоа ќе се констатира во записникот. 

17. Комисијата од точка 8 на оваа одлука е должна да 
и поднесе извештај на организацијата на здружен труд ко-
ја го објавила огласот во „Службен лист на СФРЈ", во рок 
од 30 дена од денот на завршувањето на постапката на Јав-
но наддавање односно присобирање на понуди. 

Комисијата од став 1 на оваа точка, со извештајот од 
тој став, го поднесува записникот и другата документаци-
ја за одржаното јавно наддавање односно присобираше на 
понуди. 

Извјештајот од став 1 на оваа точка особено го 
содржи образложениот предлог за најповолниот понуду-
вач на кој му се доверува испораката на стоките. 

18. Организацијата на здружен труд која го објавила 
огласот во „Службен лист на СФРЈ", е должна во рок од 
30 дена од денот на приемот на извештајот на комисијата 
од точка 8 на оваа одлука да донесе образложено решение 
за прифаќањето на најповолната понуда. 

Решението за доверување на испораката на стоки на 
најповлниот понудувач, покрај податоците за битните еле-
менти што влијаеле врз изборот на определен понудувач, 
ги содржи и следните податоци: 

1) фирмата односно називот и седиштето на органи-
зацијата на здруже,н труд, фирмата односно називот и се-
диштето на странскиот испорачувач на стоките чија пону-
да е прифатена; 

2) видот и описот на стоките што се увезуваат; 
3) износот во странската валута и динари. 
19. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 

престанува да важи Одлуката за увозот на стоки врз осно-
ва на претходно одржано јавно наддавање или врз основа 
на присобирање на понуди од определен најмал број пону-
дувачи („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/78). 

20. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 495 
27 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

С П И С О К 

НА СТОКИТЕ ЗА КОИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОБЕЗБЕг 
ДИ ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП ПРИ УВОЗ ВО СМИСЛА 
НА ЧЛЕН 131 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И 

УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

1. Памук 
2. Волна 
3. Јута сурова 
4. С неал 
5. Сурова кожа 
6. Полупреработена кожа 
7. Природен каучук 
8. Целулоза 
9. Сурови фосфати 

10. Говедско месо, замрзна-
то 
11. Путер 

12. Рибино брашно 
13. Кафе сурово, во зрно 
14. Чај 
15. Ориз 
16. Соја во зрно 
17. Масло за јадење 
18. Јаглен за коксирање 
19. Калај 
20. Гас 
21. Деривати на нафта 
22. Какаовац 

i 
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912. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82) во 
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/84, 21/85, 52/85 и 63/85) и Резолуцијата за 
општествено-економскиот развој и економската политика 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84), врз ос-
нова на согласноста на надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГО-

ДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/85, 40/85, 57/85 и 63/85) 
во точка 2 став 1 во одредбата под 2 бројот: 
„307.712,200.000" се заменува со бројот: „300.712,200.000". 

Во одредбата под 3 бројот: „3.000,000.000" се замену-
ва со бројот: „10.000,000.000". 

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

Е. п. бр. 494 
27 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

4. Платниот промет со странство во смисла на точ. I 
до 3 на оваа одлука, ги опфаќа сите наплати од странство 
и плаќањата спрема странство во девизи и во динари. 

5. По наплатите од странство што ги врши Воениот 
сервис, исплата на динарска противвредност на крајниот 
корисник му врши исклучиво Воениот сервис, кој воедно 
претставува и банка која врши девизна документарна кон-
трола по работите во смисла на оваа одлука и ги утврдува 
општествено признатите репродукциони потреби, соглас-
но со член 124 став 3 од Законот за девизното работење. 

6. По работите во смисла на оваа одлука, девизните 
сметки од член 100 на Законот за девизното работење се 
водат во Воениот сервис за сите организации на здружен 
труд - производителите на производи со посебна намена. 

7. Девизната позиција на овластената банка, што се 
евидентира кај Воениот сервис по основа на одобрение на 
девизна сметка или девизен штеден влог на граѓанин или 
по друг основ, таа банка може да ја користи за извршува-
ње на налог само врз основа на рамбурсно овластување на 
Воениот сервис за исплата од сметка на Народната банка 
на Југославија во странство. 

8. По наплатите од странство во корист на Воениот 
сервис што ќе се извршат преку друга банка овластена за 
работи со странство, девизите се пренесуваат на сметка на 
Народната банка на Југославија во странство истиот, а 
најкасно наредниот работен ден. 

9. Платниот промет со странство се врши според од-
редбите на Одлуката за начинот на вршење на платниот 
промет со странство, („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/85/,, ако со оваа одлука не е поинаку уредено. 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е п. бр. 492 
28 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

913. 
Врз основа на член 41 став 3 а во врска со член 124 

став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 66/85), на предлог од Народната банка на 
Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
НА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО 
СТРАНСТВО ЗА РАБОТИТЕ ШТО СОЈУЗНАТА ДИ-
РЕКЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И РЕЗЕРВИ НА ПРОИЗВОДИ-
СО ПОСЕБНА НАМЕНА ГО ВРШИ ЗА СМЕТКА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД - ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ ИНА ПРОИЗВОДИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА 

1. Народната банка на Југославија - Воениот сервис 
(во понатамошниот текст: Воениот сервис) врши платен 
промет со странство за работите на надворешнотрговски-
от промет на вооружување и воена опрема, што ги врши 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана - Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со посебна 
намена (во понатамошниот текст: Сојузната дирекција). 

2. Платниот промет со странство по работите на над-
ворашнотрговскиот промет на вооружување и воена опре-
ма што ги вршат другите организации на здружен труд по 
одобрение на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
се врши на начинот пропишан со оваа одлука. 

3. Под надворешнотрговски промет на вооружување 
и воена опрема се подразбираат работите што се предви-
дени во член 24 на Законот за економските и други односи 
во производството и прометот на вооружување и воена 
опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/79). 

914. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот 

систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ-
ТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и 

задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1985 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/85, 40/85, 57/85 и 
63/85) привремено се продолжува во 1986 година - до де-
нот на влегувањето во сила на прописот за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1986 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1- јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 487 
26 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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915. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78,21/82 и 18/85), заради спроведување на одредби-
те на Резолуцијата за општествено-економскиот развој и 
за економската политика на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, што се однесуваат на енергетскиот 
биланс на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1986 ГОДИНА 

1. Се утврдува енергетскиот биланс на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија за 1986 година, 
број лов. 570/85 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 483 , 
27 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

916. 
Врз основа на член 43 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОПРЕМАТА И МАТЕРИ-
ЈАЛОТ ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ КОМПЛЕТИРАЊЕ 
НА ОПРЕМАТА И НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ОБЈЕКТ 

ВО СТРАНСТВО 

1. Организацијата на здружен труд што извезува ком-
плетна опрема, или изведува инвестициони работи во 
странство може, без увоз во Југославија, да купува во 
странство дел од опремата и материјалот заради компле-
тирање на испорачаната опрема или комплетирање на ин-
вестициониот објект што се гради, слободно, ако вреднос-
та на делот на опремата што се купува во странство не е 
поголема од 30% од вредноста на опремата што се извезу-
ва, односно ако вредноста на опремата и материјалот што 
се купува во странство не е поголема од 40% од вредноста 
на опремата и материјалот што се вградуваат во инвести-
циониот објект што се гради во странство. 

Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесуваат 
на работите од тој став ако за нивното вршење договори-
те ги склучува Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за извоз на опрема што се 
комплетира со купување на дел од опремата без увоз во 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77 и 24/82). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дона. 

Е. п. бр. 498 
26 декември 1985 година 

i Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

917. 
Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), врз основа на согласноста на надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ 
НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Организациите на здружен труд кои превезуваат 
патници и предмети на пругите на југословенските желез-
ници можат, цените за превоз на патници, утврдени во та-
рифните таблици за превоз на патници, цените за превоз 
на предмети утврдени во тарифните таблици за превоз на 
предмети и цените за споредни услуги во превозот на 
предмети, како и додатоците во патничкиот сообраќај, 
што се формирани по прописите и кои постоеле на денот 
на влегувањето на оваа одлука во сила, да ги зголемат до 
30%, со задржување на 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 за превоз на патници и предмети на 
пругите на југословенските железници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/85). 

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

Е. п. бр. 497 
27 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

918. 
Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 52/79, 12/82, 61/82, 
7/84 и 25/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

1. На стоки што се увезуваат во 1986 година, освен на 
стоки што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 
до 30 и член 50 од Царинскиот закон се плаќа давачка за 
царинско евидентирање во височина од 1% од царинската 
основица. 

Давачката од став 1 на оваа точка не се плаќа на увоз 
на стоки на кои според меѓународни договори не се плаќа 
царина. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, давачка за царинско евидентирање се плаќа во височи-
на од 0,01% од царинската основица: 

1) на увоз на суровини од следните тарифни броеви 
на Царинската тарифа, под услов да се врши увоз за до-
машни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на 
Југославија за 1986 година и регионалниот распоред на 
увозот, и тоа: 

Реден 
број 

Тарифен 
број Наименување 

1 2 3 
27.01/1 

27.01/2а 

27.02/2 

Антрацит, во прав или не, неагло-
мериран 
Друг камен јаглен, во прав или не, 
неагломериран, за коксирање 
Агломериран мрк јаглен и лигнит 

/ 



Страна 2140 - Број 73 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 30 декември 1985 

По исклучок од став 1 на оваа одредба, на увоз на на-
фтени деривати од тој став, кој се врши надвор од Енер-
гетскиот биланс на Југославија за 1986 година, се плаќа 
давачка за царинско евидентирање во височина од 0,01% 
од царинската основица, ако се врши увоз на тие деривати 
заради рамномерно и под еднакви услови снабдување на 
пазарот со нафтени деривати односно заради повторен из-
воз. 

Мислење за тоа дали е во прашање увоз заради рам-
номерно и под еднакви условик снабдување на паазрот со 
нафтени деривати дава Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи; 

2) на увоз на опрема и делови што не се произведува-
ат во земјата, а што се увезуваат како замена за опрема и 
делови уништени или оштетени во пожар, експлозија, еле-
ментарни непогоди, војна, вооружени судири или сообраќ-
ајни незгоди; 

3) на увоз на опрема и резервни делови што не се про-
изведуваат во земјата а служат за изградба на објекти, под 
услов тие објекти да се изградуваат со здружување на труд 
и средства врз доходовни основи и врз база на заеднички 
интереси за развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово; 

4) на увоз на опрема и резервни делови што не се про-
изведуваат во земјата, а што служат за изградба на објек-
ти за развој на неразвиените општини на Социјалистичка 
Република Србија надвор од териториите на автономните 
покраини, под услов тие објекти да се изградуваат со 
здружување на труд и средства врз доходовни основи и 
врз база на заеднички интереси за развој на неразвиените 
општини на Социјалистичка Република Србија надвор од 
териториите на автономните покраини. 

3. Увоз на опрема и резервни делови од точка 2 од-
редби под 2, 3 и 4 од оваа одлука, организациите на 
здружен труд ќе вршат врз основа на мислењето од Сто-
панската комора на Југославија - Општо гранско 
здружение за преработка на метали на Југослаивја дека 
таа опрема и резервни делови не се произведуваат во зем-
јата и врз основа на потврдата од надлежниот републички 
односно покраински орган на управата дека се во праша-
ње објекти што се изградуваат со здружување на труд и 
средства врз доходовни основи и врз база на заеднички ин-
тереси за развој на стопански Недоволно развиените ре-
публики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово и 
за развој на неразвиените општини на Социјалистичка Ре-
публика Србија надвор од териториите на авотномните 
покраини. Во потврдата мораат да се наведат одредбите 
на договорот шот се основ за увоз на таа опрема и резер-
вни делови, 

4. Пресметување и напалтување на давачката за ца-
ринско евидентриање се врши при царинењето на стоки, 
според прописите за наплатување на царина. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е.п. бр. 488 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

919. 
Врз основа на член 80 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПА-
РИ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ ГИ ИЗНЕ-
СУВААТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО 

СТРАНСТВО 
1. Југословенските граѓани при патување во стран-

ство се должни да им го пријават на царинските органи 
износот на ефективни странски пари што ги изнесуваат од 
Југославија. 

2. Југословенските граѓани можат од девизните смет-
ки и девизните штедни влогови, за секое патување во 
странство, да подигаат ефективни странски пари во висо-
чина од 250 САД долари или соодветна валута до тој из-
нос, а над тој износ девизите можат да ги подигаат во че-
кови, кредитни писма или да вршат плаќање во странство 
со дознака, со кредитна картичка или со други инструмен-
ти за плаќање во платниот промет со странство. 

3. Ефективните странски пари од точка 2 на оваа од-
лука југословенските граѓани ги изнесуваат врз основа на 
потврда од банката каЈ која се води девизната сметка или 
девизниот штеден влог, која се должни да им ја стават на 
увид на царинските органи. Рокот на важењето на оваа по-
тврда е до првото излегување од земјата, а најдоцна 90 де-
на од денот на нејзиното издавање. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 524 
30 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

920. 
Врз основа на член 56 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), врз основа на 
согласност на надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДИНАРСКИТЕ 

ПОБАРУВАЊА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
1. Побарувањата во динари што потекнуваат од ав-

торски хонорари, надомести од работен рднос, премии, 
инвалиднини, примања по основ на одликување со Орден 
на народен херој, алиментација, одржување на уметнички 
приредби, по основ на судски пресуди, осигурување, од-
носно реосигурување, наследство, наплатени конзуларни 
такси, вложувања во домашни организации на здружен 
труд, странските лица ги држат кај овластената банка и ги 
користат за нестоковни плаќања и за плаќање на трошо-
ците за престој во Југославија, за пренос на друго стран-
ско лице и за трансфер во странство. 
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2. Побарувањата во динари остварени по основите од 
точка 1 на оваа одлука можат да се трансферираат во 
странство, и тоа: 

1) авторските хонорари - под услов трансферирање-
то на авторските хонорари да е предвидено со ратифику-
ван меѓународен договор и под услов на заемност во тран-
сферот; 

2) надоместите од работен однос - ако договорот со 
странско лице е склучен во смисла на прописите за врабо-
тување на странски државјани во организациите на 
здружен труд и во други организции; 

3) пензиите, инвалиднините - по основ на ратифику^ 
вани меѓународни спогодби од областа на пензиско-инва-
лидското осигурување; 

4) примањата по основ на одликување со Орден на 
народен херој - ако надлежниот орган односно надлежни-
от завод за социјално осигурување донел решение за тие 
исплати во странство; 

5) алиментациите - ако за плаќање на алиментација-
та постои извршен наслов или легализирана пресуда. 
Трансферирањето на алиментацијата во странство им се 
врши на странски лица и на државјани на СФРЈ кои во 
странство имаат престојувалиште; 

6) надоместите по основ на извршена судска пресуда 
на домашен суд или легализирана пресуда на странски 
суд; 

7) отштетите по основ на решение на заедницата за 
осигурување или заедницата за реосигурување; 

8) котизациите во меѓународните невладини органи-
зации за научна, медицинска, културно-просветна и тех-
ничка сорботка, домашните лица можат да ги платат во 
динари на посебна сметка на странско лице кај овластена-
та банка, со тоа што странското лице да може да ги корис-
ти само за нестоковни плаќања и за трошоците за престој 
во Југославија. 

Трансферот во странство, во смисла на став 1 од оваа 
точка, овластената банка кај која се води динарската смет-
ка на странското лице ќе го изврши во рамките на обемот 
на плаќањата спрема странство на домашното лице ут-
врден во согласност со закон и со важечките прописи. 

3. Динарските побарувања остварени по основите од 
оваа одлука кои не можат да се трансферираат во стран-
ство, како и динарските побарувања што странски лица ќе 
ги остварат по други основи, странските лица ги држат на 
посебна сметка кај овластената банка и можат да ги корис-
тат само за нестоковни плаќања и за плаќање на трошоци-
те за престој во Југославија. 

4. Динарските побарувања на дипломатските и конзу-
ларните претставништва на странски земји во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија кои потекнува-
ат од наплатени конзуларни такси за дејствија предвидени 
во тар. бр. 52 до 82 од Законот за Тарифата на сојузните 
административни такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/84) можат да се трансферираат во странство под услов 
на заемност во трансферот. 

5. Вкупниот износ на динарските средства за плаќања 
по основ на изведување културно-забавни, спортски и дру-
ги приредби на групи или поединци во странство го ут-
врдуваат за секоја година и го распоредуваат на организа-
торите на тие приредби надлежните органи во република-
та односно во автономната покраина. 

Плаќањето на поединци или на групи од странство за 
изведување на културно-забавни приредби во Југославија, 
кои не траат подолго од три дена, може, по исклучок, во 
согласност со член 56 од Законот за девизното работење, 
да се изврши во динари на благајната на организацијата 
овластена за вршење на меѓународна културна соработка. 

Странско лице може да трансферира во странство са-
мо 10% од вкупно исплатените износи според став 1 од 
оваа точка, и тоа под услов ако за овој трансфер домашно-
то лице обезбедило право на плаќање спрема странство. 

6. Динарските средства што странски лица ќе ги ос-
тварат по основ на продажба на недвижности и по основ 
на наследство не можат да се трансферираат во странство. 
Тие средства се држат на посебна сметка кај овластената 
банка и се користат за нестковни плаќања и за плаќање на 
трошоците за престој во странство. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
Сојузниот секретаријат за финансии го одобрува трансфе-
рот на динарски средства што странски државјани ќе ги 
остварат со реализација на наследен имот во Југославија 

во земјите со конвертибилна валута и во земјите со кои 
постои конвертибилен начин на плаќање, под услов на за-
емност во наследувањето и во трансферот. 

7. Динарските средства на странски лица остварени 
по основ на вложувања во домашни организации на 
здружен труд, кои по важечките прописи неможат да се 
трансферираат, странските лица ги држат на посебна 
сметка кај овластените банки и ги користат за нестоковни 
плаќања и за плаќања на трошоците за престој во Југосла-
вија. 

На средствата од точ. 6 и 7 на оваа одлука не се плаќа 
камата. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите и начинот на 
стекнување и користење на динарски побарувања на 
странски лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77, 67/79, 
21/81) 35/83 и 9/84). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 525 
25 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

921. 
Врз основа на член 82 став 6 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И 
ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПО-

ТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 
1. Организациите на здружен труд и други организа-

ции и заедници што извезуваат стоки од домашно произ-
водство и што им даваат стопански услуги на странски 
лица и на домашни лица во меѓународниот сообраќај (во 
натамошниот текст: организации на здружен труд) оства-
руваат права на враќање на даночните, царинските и дру-
гите давачки, како и на други поттикнувања од член 82 на 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство (во 
натамошниот текст: права од точка 1 на оваа одлука), на 
начинот што е пропишан со оваа одлука. 

2. Правата од точка 1 на оваа одлука ги остваруваат 
организациите на здружен труд кога ќе ги наплатат изве-
зените стоки и услуги во роковоте и на начинот што се 
пропишани со Законот за девизното работење. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, правата од точ-
ка 1 на оваа одлука можат да ги остварат и организациите 
на здружен труд иако девизите не се внесени во земјата 
ако им е одобрено работење преку контрокорентна смет-
ка, држење девизи на девизни сметки во странство, напла-
та на извозот на стоки и услуги со увоз на стоки и преби-
вање на долевањата со побарувањата. 

3. Правата од точка 1 на оваа одлука се остваруваат 
ако наплатата е извршена во девизи што се предмет на ку-
пување и подажба на меѓубанкарскиот состанок на един-
ствениот девизен пазар, како и во: египетски пресметковен 
долар, пресметковна фунта, трстјанска лира, горичка ли-
ра, албански пресметковен долар и индиска рупија, во де-
визи остварени со извоз по меѓдржавни аранжмани со зем-
јите на СЕВ, во динари наплатени од меѓународни органи-
зации што потекнуваат од котизација односно од придо-
несот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија на тие организации, динари наплатени од девизни не-
резиденти што можат да се трансферираат во странство, 
динари наплатени за услуги на превоз на стоки и патници 
на странски релации, динари платени за превоз на стоки 
од определени земји до југословенската граница, динари 
наплатени за услуги дадени на странски туристи и динари 
наплатени од осигурителни организации за стоки што по 
извозното царинење се оштетени или уништени. 
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4. Под извезени стоки, во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, се подразбираат Стоки: 

^ 1) што се оцаринети и извезени во странство; 
2) што се оцаринети и сместени во царински склад 

или ставени под царински надзор по налог на купувачот; 
3) што се оцаринети, во извозот оштетени или униш-

тени, а вредноста на тие стоки е наплатена од домашен 
осигурувач; 

4) што се вградени во објекти во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија по налог на ,странскиот 
нарачувач кој тие стоки ги платил во девизи. 

5. Под стоки од домашно производство, во смисла на 
точки 1 од оваа одлука, се подразбираат стоки произведе-
ни во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, како и индустриски отпадоци и нуспроизводи, освен 
старо железо, стари крпи, стара хартија и кршено стакло. 

6. Под стопански услуги, во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, се подразбираат услугите од член 57 на Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство, како и други 
стопански услуги што се вршат во прометот со странство, 
под услов организациите на здружен труд да се регистри-
рани за вршење на тие услуги. 

Под стопански услуги, во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, се подразбираат и: услуги на поправки извршени 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија по 
налог на странски нарачувач наплатени во девизи, при 
што вградениот домашен материјал во производите на 
странскиот нарачувач има третман на стоки; услуги на об-
лагородување што организациите на здружен труд ги 
вршат во надворешнотрговскиот промет; услуги изврше-
ни на објекти во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија за сметка на странски нарачувач и услуги на 
економска и туристичка пропаганда. 

На динарската противвредност на девизите наплате-
ни за дадените услуги се применуваат стапките на враќа-
њето на царината и на другите давачки по групации на 
дејности на кои им припаѓаат организациите на здружен 
труд што ги дале тие услуги. 

7. Основица за остварување на правата од точка 1 на 
оваа одлука за извоз на стоки претставува динарската 
противвредност на девизите наплатена за извезените сто-
ки сведена на паритет франко југословенска граница или 
франко луката Солун односно ФОБ југословенска лука 
или ФОБ луката Солун (во натамошниот текст: југосло-
венска граница). 

Основица за остварување на правата од точка 1 на 
оваа одлука за стопански услуги претставува динарската 
противвредност на девизите наплатени за извршените ус-
луги намалена за странските трошоци (провизии на стран-
ски агенции, банкарски провизии во странство, трошоци 
за осигурување и сл.). 

Основица за остварување на правата од оваа одлука 
за услуги на превоз на стоки и патници на странски рела-
ции, наплатени од домашни лица во динари, претставува 
износот на наплатените динари. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, ос-
новицата за остварување на правата за извоз на услуги 
што организациите на здружен труд им ги даваат на 
странски лица во земјата се утврдува во согласност со ме-
тодологијата за утврдување на износот на динарите што 
потекнуваат од замена на девизи, која се утврдува со посе-
бен пропис. 

Основицата за остварување на правата од ст. 1 и 2 на 
оваа точка се утврдува со примена на курсевите на стран-
ските валути утврдени на меѓубанкарскиот состанок на 
единствениот девизен пазар што важат: 

1) за извоз што се наплатува во рок од 60 дена од де-
нот на извозот - на денот кога наплатата е извршена, а 
ако наплатата е извршена по тој рок - по курсот што 
важел 60-от ден од денот на извршениот извоз; 

2) за извоз на кредит - на денот на наплатата на ануи-
тетот ако наплатата на ануитетот е извршена во договоре-
ниот рок, а ако наплатата е извршена по тој рок - по кур-
сот што важел на последниот, ден од договорениот рок за 
наплата на тој ануитет; 

3) за работи по кои е одобрено извозот на стоки и ус-
ѓ луги да се наплатува со увоз на стоки и кога плаќање и на-

платување се врши преку контокорентна сметка - по кур-
сот што важи на денот кога е извршено увозно царинење 
на стоките со кои се наплатува извозот односно на денот 
кога е извршена наплата на побарувањето на контокорен-
тната сметка; 

4) за наплати преку девизна сметка во странство - по 
курсот што важи на денот коѓа девизите и се одобрени на 
сметката на организацијата на здружен труд во стран-
ство; 

5) за извоз за кој е издадено одобрение за пребивање 
на долгувањата и побарувањата со странство - по курсот 
што важи на денот кога е издадено одобрението за преби-
вање на долгувањата и побарувањата. 

8. Организациите на здружен труд кои со извоз на 
стоки и услуги ќе остварат прилив во девизи и динари од 
точка 3 на оваа одлука, имаат право на враќање на цари-
ната и на другите увозни давачки по стапките што се даде-
ни во Прилогот бр. 1. 

Организациите на здружен труд што се регистрирани 
за снабдување на странски бродови имаат право на враќа-
ње на царината и на другите увозни давачки по стапка од 
0,39% на приливот остварен со продажба на бродско-тех-
нички материјал потребен за текушто одржување на 
странски бродови (бои, шајки, детерџенти и друго). Тие 
организации не можат да остварат право од став 1 на оваа 
точка. 

Организациите на здружен труд што ќе остварат де-
визи со извоз на стоки произведени во смисла на Одлуката 
за условите за увоз на суровини и на друг репродукционен 
материјал, заради производство на стоки за извоз кои се 
наплатуваат во конвертибилни девизи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/82 и 35/83), покрај правата од став 1 на оваа 
точка имаат право на зголемена стапка на враќањето на 
царината и на другите увозни давачки од тој став за 50%. 

9. Организациите на здружен труд што извезените 
стоки ќе ги наплатат во согласност со точ. 2 и 3 од оваа 
одлука, имаат право на враќање на дел од платената воза-
рина во поморскиот, речниот, речно-поморскиот и воз-
душниот превоз по стапка од: 

1) 10% од износот на платената возарина за превоз од 
југословенски дуки или од луката Солун односно од југос-
ловенски пристаништа до растоварните луки или приста-
ништа и од југословенски аеродроми до странски аерод-
роми во земјите наведени во Прилог број 2; 

2) 20% од износот на платената возорина за превоз од 
југословенски луки или од луката Солун до растоварните 
луки односно од југословенски аеродроми до странски ае-
родроми во земјите наведени во Прилогот бр. 3; 

3) 20% од износот на палтената возарина за превоз на 
дневен и неделен политичко-информативен печат, книги, 
списанија, филмови и детски, младински и локални весни-
ци при што не можат да ги користат и правата според од-
редбите од точ. 1 и 2 на овој став. 

Ако превозот се врши врз основа на транспортен до-
кумент за директен превоз на стоките од југословенската 
лука на качување или од луката Солун до местото на ис-
порака на стоките на купувачот во земјата наведена во 
Прилогот бр. 4, враќање на дел од платената возарина ќе 
се врши и за делот од превозот на стоките извршен со 
друмски и железнички превозни средства, и тоа во височи-
на од 10% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во 
Прилогот бр. 2 односно во височина од 20% ако стоките се 
извезуваат во земјите наведени во Прилогот бр. 3. 

10. Организациите на здружен труд што ќе остварат 
девизи со извоз на стоки во земјите во развој наведени во 
Прилогот бр. 4 имаат право на враќање на 10% од плате-
ната возарина во друмскиот, железничкиот, воздушниот, 
речниот, речно-поморскиот и поморскиот сообраќај, за 
превоз на стоките од југословенската граница до одре-
диштето на купувачот, вклучувајќи и директен превоз на 
стоки врз основа на транспортен документ. 

Правата од став 1 на оваа точка можат да ги корис-
тат организациите на здружен труд што не го искористиле 
правото од точка 9 на оваа одлука. 

Под возарина, во смисла на точка 9 став 1 од оваа 
одука и став 1 на оваа точка, се подразбираат и: надомес-
тот за продолжено време на качување и симнување на сто-
ките (прекустојница); надоместот За затрупаност на лука-
та (congestion surcharge), надоместот за промена на цената 
на горивото (bunker adjustment factor) и надоместот за 
промена на односите на валутите (currency adjustment fac-
tor). 

11. Организациите на. здружен труд што ќе увезат 
стоки од определени земји наведени во Прилогот бр. 4 
имаат право на враќање на 20% од износот на платената 
возарина, и тоа од луката на качување до југословенската 
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граница односно луката Солун, односно од аеродром на 
односната земја до југословенски аеродром. 

Ако превоз на стоките се врши врз основа на тран-
спортен документ за директен превоз на стоки правото на 
враќање на 20% од платената возарина, во смисла на став 
1 од оваа точка, се врши и за делот од превозот на стоките 
извршен со друмски или железничи превозни средства. 

12. Организациите на здружен труд членки на фондо-
вите на агроиндустрискиот комплекс што ќе извезат стоки 
од програмите за извоз на тие фондови, имаат право на 
посебно враќање преку тие фондови и според правилата 
на тие фондови сразмерно со остварениот извоз, од сред-
ствата што се утврдени за тие намени. 

Посебното враќање од став 1 на оваа точка им се от-
апува на фондовите во согласност со динамиката на ос-
тварувањето на наплатата на извршениот извоз, и тоа: 

Стапка на 
посебното 

Назив на фондот враќање 
(во процен-

ти) 
1 2 3 
1. Фонд за унапредување на производ-

ството и пласманот на добиток и доби-

2. 
точни преработки 24,40 

2. Фонд за унапредување на извозот на 
риби, рибени преработки и за равзој на 

3. 
морското рибарство 26,24 

3. Фонд за унапредување на производ-
ството и извозот на вина и други алко-

30,33 
4. 

холни пијачки 30,33 
4. Фонд за унапредување на надвореш-

нотрговскиот промет на тутун и ту-
26,24 тунски преработки 26,24 

5. Фонд за хмељ 13,32 
6. Фонд за стимулирање на извозот на 

жито и преработки од жито 7,73 
7. Фонд за овошје и зеленчук на Југосла-

24,40 
8. 

вија 24,40 
8. Фонд за унапредување на производ-

ството и пласманот на производи на 
индустријата на шеќер на Југославија 12,22 

Организациите на здружен труд членки на фондовите 
од агроиндустрискиот комплекс што ќе извезат стоки пре-
ку Сојузната дирекција за резерви на производи со посеб-
на намена, ги остваруваат правата од оваа точка преку тие 
фондови и според правилата на тие фондови. 

Фондовите од став 2 на оваа точка ќе ги достават сво-
ите програми за извоз до 15 декември текуштата година за 
наредната година до Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија. 

Покрај програмите од став 4 на оваа точка, фондови-
те во текот на годината ќе му ги доставуваат на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија и следните извеш-
таи: 

1) за извршувањето на програмите за извоз; 
2) за потрошените средства за посебни враќања што 

се исплатуваат преку тие фондови; 
3) за извезените производи со просечни стапки на ре-

ализираните враќања и 
4) за организациите на здружен труд што извршиле 

извоз и наплатиле посебно враќање. 
Извештаите ќе се достават во рок од 30 дена од денот 

на истекот на секое тримесечје. 
13. Враќање на дел од трошоците за општа стопанска 

пропаганда и општа туристичко-информативна дејност се 
врши врз основа на усвоените програми за вршење на оп-
шта стопанска пропаганда и општа туриситчко-информа-
тивна дејност во странство за текуштата календарска го-
дина, што ги потврдува сојузниот извршен совет. 

Средствата за враќање на дел од трошоците за општа 
стопанска пропаганда, вклучувајќи го и делот за покритие 
на трошоците на стопанските претставништва во стран-
ство, не можат да бидат поголеми од износот што се доби-
ва со примена на процентот на нбминалното зголемување 
на вкупните средства за враќањеа и поттикнувања во те-
куштата година во однос на претходната година. 

Враќање на дел од трошоците на стопанските пре-
тставништва во странство, во смилса на став 2 од оваа 
точка, може да се врши само во текот на првите шест ме-
сеци 1986 година. 

Средствата за враќање на дел од трошоците за општа 
туристичко-информативна дејност во странство, вклучу-
вајќи го и делот за покритие на трошоците на туристички-
те претставништва во странство, не можат да бидат пого-
леми од 1% од остварениот девизен прилив по основ на 
извоз на туристички услуги во претходната година. 

Средствата за враќања на дел од трошоците за про-
пагандни активности од оваа точка се пренесуваат на по-
себни сметки на Стопанската комора на Југославија во 
согласност со посебни пописи. 

14. Барање за остварување на правата од точка 1 на 
оваа одлука организациите на здружен труд поднесуваат 
до народната банка надлежна според седиштето на оргна-
изацијата на здружен труд што извезла стоки односно спо-
ред седиштето на организацијата на здружен труд што да-
ла сопствена услуга. 

Барање од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд поднесуваат во рок од 60 дена од денот кога 
наплатата остварена по основ на извоз на стоки и услуги 
втасала на сметката кај овластената банка односно од де-
нот на извршениот извоз на стоки и услуги ако,наплатата 
е остварена пред денот на извозот. 

15. За работите на долгорочна производствена коопе-
рација со странство и за работите на извоз на стоки и ус-
луги што се наплатуваат со увоз на стоки, рокот од точка 
14 став 2 на оваа одлука почнува да тече од денот на из-
вршениот увоз со кој се плаќа извозот по тие работи, а ако 
увозот е извршен пред извозот, рокот почнува да тече од 
денот на извршениот извоз по таа работа. За работите за 
кои се врши пребивање на долгувањето со побарувањето, 
рокот од точка 14 став 2 на оваа одлука почнува да тече од 
денот на донесувањето на решението за тоа. 

Ако наплатата е договорена со примена на лизгава 
скала, како и во други случаи во кои наплатениот износ е 
поголем од договорениот, рокот од точка 14 став 2 на оваа 
одлука почнува да тече од денот на наплатата, врз основа 
на документот за припишување на повеќе наплатениот из-
нос односно друг документ со кој е утврдена конечнаата 
вреднсот на извезените стоки. 

16. Надлежната народна банка може, врз основа на 
барањата и поднесените докази, да го продолжи рокот од 
точка 14 став 2 на оваа одлука, според критериумите што 
ќе ги пропише Народната банка на Југославија. 

17. Ако надлежната народна банка утврди неправил-
ности во поднесеното барање и докуметнација, ќе го пови-
ка подносителот на барањето тие неправилности да ги от-
страни во определен рок, кој не може да биде подолг од 60 
дена. 

Надлежната народна банка со решение ќе го отфрли 
барањето ако врз основа на поднесената документација 
утврди дека организацијата на здружен труд не ги испол-
нила условите за остварување на правата од точка 1 на 
оваа одлука. 

Против решението од став 2 на оваа точка и точка 16 
на оваа одлука може да^е изјави жалба до Народната бан-
ка на Југославија. 

18. Надлежната народна банка утврдува дали се ис-
полнети условите за остварување на правата од оваа одлу-
ка, испоставува налози за плаќање врз товар на посебната 
сметка на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
што се води кај Службата за општествено книговодсто на 
Југославија во корист на жиро-сметката на производите-
лот односно сопственикот на стоките или давачот на услу-
гите, а по нивно овластување во корист на организацијата 
на здружен труд - извозник и ги доставува до Службата за 
општествено книговодство на Југославија на извршување. 

19. Народната банка на Југославија ја пропишува до-
кументацијата за остварување на правата од точка 18 на 
оваа одлука, врши контрола на спроведувањето на одред-
бите од оваа одлука и обезбедува нејзина единствена при-
мена. 

20. Сојузниот секретар за надворешна трговија, во 
спогодба со сојузи, секретар за финансии, дава, по по-
треба, упатство за применување на одредбите од оваа од-
лука. 
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21. Прилозите бр. 1 до 4 се отпечатени кон оваа одлу-
ка и претставуваат нејзин составен дел. 

22. Налозите за исплата на правото на враќање на ца-
рината и на другите увозни давачки што ги издале над-
лежните народни банки до 31 декември 1985 година врз ос-
нова на Самоуправната спогодба за утврдување на право-
то на враќање на царината и на другите увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/84, 44/84, 2/85, 16/85, и 
20/85), а што не се исплатени до тој ден, ќе се исплатат во 
1986 година врз товар на средствата што се водат на по-
себна сметка на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија за враќање на царината и на другите давачки во 
корист на организациите на здружен труд што извезуваат. 

23. Со денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука надлежните народни банки можат да изоставува-
ат налози за плаќање од точка 18 на оваа одлука само ако 
организацијата на здружен труд ги исполнува условите за 
остварување на правата од точка 1 на оваа одлука. 

24. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина и се применува на наплатите на извозот на стоки и 
услуги извршени од тој ден. 

Е.п. бр. 496 
27 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

1 3 

Прилог бр. 1 

СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ДРУГИ 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
37. 

Царини и 38. 

Реден 
број Стопанска дејност 

Шифра 
на 

дејност 

увозни да-
вачки-стапка 
на враќање 
(во процен-

ти) 

39. 

40. 

1 2 3 4 41. 

1. Електростопанство 01010 1,33 42. 
. 2. Производство на јаглен 01020 1,95 

43. 3. Преработка на јаглен 01030 2,04 43. 
4. Производство на сурова на-

4,36 44. фта 01041 4,36 44. 
5. Производство на земен гас 01042 6,44 

45. 6. Производство на нафтени де-
1,21 

45. 
ривати 01050 1,21 

46. 7. Производство на железна ру-
1,56 

46. 
да 01060 1,56 

8. Производство на железо и 
2,30 47. челик 01071 2,30 47. 

9. Производство на феролегури 01072 2,58 
48. 10. Производство на руди и кон-

01081 2,23 
48. 

центрат на бакар 01081 2,23 
49. И. Производство на руда и кон-

01082 1,87 
49. 

центрат на олово и цинк 01082 1,87 
50. 12. Производство на боксит 01083 1,63 50. 

13. Производство на руда и кон-
2,02 51. центрати на обоени метали 01089 2,02 51. 

14. Производство на бакар 01091 1,69 52.1 

15. Производство на олово 01092 0,96 53. 
16. Производство на цинк 01093 1,81 

54. 17. Производство на глиници и 54. 
алуминиум 01094 5,46 

18. Производство на други обое-
2,67 55. ни метали 01099 2,67 55. 

19. Преработка на алуминиум 01101 3,35 
56. 20. Преработка на бакар и други 

1,73 
56. 

обоени метали 01109 1,73 
21. Производство на неметални 57. 

минерали (без соли) 01111 2,15 
58. 22. Производство на соли 01112 1,66 58. 

23. Производство на стакло 01121 2,30 

Производство на огноотпо-
рен материјал 01122 2,20 
Производство на порцелан и ^ 
керамика 01121 3,81 
Преработка на други неме-
тални минерали 01129 2,04 
Производство на метално 
репродукциони материјал 01131 0,92 
Производство на метални 
градежни и други конструк-
ции 01132 1,54 
Производство на стоки за 
широка потрошувачка и дру-
ги метални производи 01139 7,32 
Произвбдство на машини и 
уреди (без електрични и зем-
јоделски) 01141 2,47 
Производство на земјодел-
ски машини ' 01142 3,68 
Производство на опрема за 
професионални и научни це-
ли на мерни и контролни ин-
струменти и уреди за авто-
матизација на управување 
(освен од групата 0117) 01143 1,25 
Производствени поправка на 
шински возила 01151 1,55 
Производство на друмски 
возила 01152 4,86 
Производство на други сооб-
раќајни средства 01159 2,70 
БродОградба 01160 4,69 
Производство, на електрични 
машини и уреди 01171 5,18 
Производство на електрон-
ски и телекомуникациони 
уреди 01172 3,87 
Производство на кабли и 
спроводници 01173 2,77 
Производство на електрични 
апарати за домаќинство 01174 4,88 
Производство на други елек-
тротехничко производи 01179 4,47 
Производство на хемикалии 
(освен земјоделство) 01181 3,99 
Производство на хемикалии 
за земјоделство 01182 4,81 
Производство на хемиски 
влакна и пластични маси 01183 2,79 
Производство на лекови и 
фармацевтски производи 01191 4,17 
Производство на средства за 
перење и козметички препа-
рати 01192 2,94 
Производство на бои и лако-
ви 01193 4,39 
Преработка на пластични 
маси 01194 4,24 
Производство на други хе-
миски производи 01199 12,31 
Производство на камен, ча-
кал и песок 01200 0,48 
Производство на вар и гипс 01211 0,77 
Производство на цемент 01212 4,22 
Производство на тули и ќе-
рамиди 01213 0,77 
Производство на градежни 
полуфабрикати и битумен-
ски производи 01214 0,66 
Производство на режана гра-
ѓа и плочи 01220 1,39 
Производство на мебел од 
дрво 01231 1,53 
Производство на други фи-
нални производи од дрво 01232 2,01 
Производство на целулоза и 
хартија 01241 5,14 
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59. Преработка на хартија 
60. Производство на влакна, 

предива и конци 
61. Производство на ткаенини 
62. Производство на трикотажа 

и предмети 
63. Производство на текстилна 

конфекција 
64. Производство на други тек-

стилни производи 
65. Производство на кожа и 

крзно 
66. Производство на кожни 

обувки 
67. Производство на кожна га-

лантерија 
68. Производство на кожна и 

крзнена конфекција 
69. Преработка на каучук 
70. Мелење и лупење на жита 
71. Производство на леб и тесте-

нини 
72. Преработка и конзервирање 

на овошје и зеленчук 
73. Преработка и конзервирање 

на месо и риба 
74. Преработка и конзервирање 

на млеко 
75. Производство на шеќер 
76. Производство на кондитор-

ски производи 
77. Производство на растителни 

масла и масти 
78. Производство на други пре-

хранбени производи (без до-
биточна храна) 

79. Производство на алкохол од 
растително потекло и алко-
холни пијачки 

80. Производство на безалко-
холни пијачки 

81. Производство на добиточна 
храна 

82. Производство на ферменти-
ран тутун 

83. Преработка на тутун 
84. Графичка дејност 
85. Доработка, преработка и 

производство на суровини од 
отпадоци на железо и челик, 
на обоени и благородни ме-
тали, неметали, хартија, тек-
стил, гума и пластика, стак-
ло, минерални и други мас-
ла, енергетски горива на ма-
теријали од животинско по-
текло и др. 

86. Производство на разновидни 
производи 

87. Полјоделство 
88. Овоштарство 
89. Виноградарство 
90. Сточарство 
91. Земјоделски услуги 
92. Рибарство 
93. Шумарство 
94. Водостопанство 
95. Високоградба 
96. Нискоградба и хидроградба 
97. Инсталациони и завршни ра-

боти во градежништвото 
98. Железнички сообраќај 
99. Поморски сообраќај 
100. Речен сообраќај 
101. Воздушен сообраќај 
102. Друмски сообраќај 
103. Градски сообраќај 

01242 

01251 
01252 

01261 

01262 

01269 

01270 

01281 
01232 

01283 
01290 
01301 

01302 

01363 

01304 

01305 
01306 

01307 

01368 

01309 

01311 

01312 

01320 

01331 
01332 
01340 

4 

1.91 

3,31 
2,41 

1.04 

2,68 

13,67 

4.24 

2,23 

2.43 

1,55 
4,99 
0,44 

0,58 

0,86 

1.05 

0,72 
3.44 

2,28 

2,66 

6.92 

0,90 

2,59 

2.25 

0,23 
3,10 
3,22 

01350 1,98 

01399 5,88 
02011 0,47 
02012 0,64 
02013 0,63 
02014 0,17 
02020 0,39 
02030 2,09 
03000 0,28 
01000 1,35 
05010 0,18 
05020 0,77 

05030 0,24 
06110 1,59 
0б020 0,42 
06030 0,49 
06040 0,96 
06050 0,75 
06060 0,84 

1 ? 3 4 

104. Цевоводел транспорт 06070 7,10 
105. Претоварни услуги 06080 0,60 
106. ПТТ услуги 06090 0,20 
107. Трговија 07000 0,39 
108. Угостителство и туризам 08000 0,15 
109. Занаетчиство и лични услуги 09000 0,22 

110. Станбено-комунална дејност 
и уредување на населби и 
простори 10000 0,34 

111. Финансиски, технички и де-
ловни услуги 11000 0,35 

112. Образование, наука, култура 
и информирање 12000 0,34 

113. Здравствена и социјална за-
штита 13000 0,19 

114. Општествено-политички за-
едници, самоуправни интере-
совни заедници и општестве-
но-политички организации 
(без ЈНА и воени пошти и со-
јузни дирекции)"') 14001 

115. ЈНА и воена пошта5") 14002 
116. Сојузна дирекција за резерви 

и промет на производи со по-
себна намена5") 14003 

Прилог бр. 2 
С П И С О К 

НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА 
ВОЗАРИНА ОД 10% 

Земјите на атланскиот брег на Северна Америка, 
Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Западна Аф-
рика, земјите во развој во подрачјата на Средоземното мо-
ре (АР Египет, Либија, Тунис, Алжир, Мароко, Кипар, Ли-
бан, Турција и Сирија), како и скандинавските земји (Фин-
ска, Шведска, Норвешка, Исланд), земјите на Западна Ев-
ропа и Малта. 

Прилог бр. 3 
С П И С О К 

НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА 
ВОЗАРИНА ОД 20% 

Земјите на пацифичкиот брег на Северна Америка, 
Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Источна 
Африка и Азија, како и Јапонија, Австралија и Нов Зе-
ланд. 

С П И С О К 
Прилог бр. 4 

НА ПРЕКУМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ И НА ЗЕМ-
ЈИТЕ ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОРСКИТЕ 

ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ 
I. Прекуморски земји во развој 

1. Република Авганистан 
2. Демократска Народна 

Република Алжир 
3. Народна Република Ан-

гола 
4. Република Аргентина 
5. Бахамас 
6. Држава Бахреин 
7. Народна Република 

Бангладеш 
8. Барбадос 
9. Народна Република Бе-

ини 
10. Република Боцвана 
11. Република Боливија 
12. Федеративна Републи-

ка Бразил 

13. Обединета Социјалис-
тичка Република Бурма 

14. Република Борунди 
15. Бутан 
16. Република Венецуела 
17. Социјалистичка Репуб-

лика Виетнам 
18. Република Буркина Фа-

со 
19. Република Габон 
20. Гамбија 
21. Република Гана 
22. Гвајана 
23. Гватемала 
24. Република Гвинеја 
25. Република Гвинеја Би-

сао 
џ) За извоз на стоки и услуги во рамките на стопанските дејности наведени 

под редните броеви 114, 115 и 116 се применуваат стапките за враќање на 
онаа стопанска дејност на која и припаѓа производот или услугата. 

I 2 3 
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26. Гренада 
27. Доминика 
28. Доминиканска Репуб-

лика 
29. Арапска Република 

Египет 
30. Република Еквадор 
31. Екваторијална Гвинеја 
32. Социјалистичка Етио-

пија 
33. Република Заир 
34. Република Замбија 
35. Република Зимбабве 
36. Република Зеленортски 

Острови 
37. Република Индија 
38. Република Индонезија 
39. Исламска Република 

Иран 
40. Република Ирак 
41. Јамајка 
42. Арапска Република Је-

мен 
43. Народна Демократска 

Република Јемен 
44. Хашемитско Кралство 

Јордан 
45. Обединета Република 

Кемерун 
46. Демократска Кампуќи-

ја 
47. Држава Катар 
48. Република Кенија 
49. Република Кипар 
50. Република Колумбија 
51. Народна Република 

Конго 
52. Република Комори 
53. Народна Демократска 

Република Кореја 
54. Република Кореја 
55. Република Костарика 
56. Република Куба 
57. Држава Кувајт 
58. Народна Демократска 

Република JIaoc 
59. Република Либан 
60. Република Либерија 
61. Социјалистичка Народ-

на Либиска Арапска 
Џамахирија 

62. Кралство Лесото 
63. Демократска Републи-д 

ка Мадагаскар 
64. Република Малави 
65. Република Малдиви 
66. Федерација Малезија 
67. Република Мали 
68. Држава Малта 
69. Кралство Мароко 
70. Исламска Република 

Мавританија 
71. Маврициус 
72. Соединети Држави на 

Мексико 
73. Народна Република 

Мозамбик 

74. Кралство Непал 
75. Република Нигер 
76. Сојузна Република Ни-

герија 
77. Република Никарагва 
78. Република Брегот на 

Слоновата коска 
79. Султанат Оман 
80. Палестинска Ослободи-

телна Организација -
област Тава 

81. Исламска Република 
Пакистан 

82. Република Панама 
83. Папуа Нова Гвинеја 
84. Република Парагвај 
85. Република Перу 
86. Република Руанда 
87. Република Салвадор 
88. Независна Западна Са-

моа 
89: Демократска Републи-

ка Сао Томе и Принци-
пе 

90. Кралство Саудиска 
Арабија 

91. Кралство на Нгвуана 
(Свазиленд) 

92. Света Луција 
93. Република Сенегал 
94. Република Сејшели 
95. Република 

Сиера Леоне 
96. Република Сингапур 
97. Сириска Арапска Ре-

публика 
98. Соломонски Острови 
99. Демократска Републи-

ка Сомалија 
100. Демократска Републи-

ка Судан 
101. Република Суринам 
102. Кралство Тајланд 
103. Обединета Република 

Танзанија 
104. Република Того 
105. Тонга 
106. Република Тринидад и 

Тобаго 
107. Република Тунис 
108. Република Уганда 
109. Обединети Арапски 

Емирати 
НО. Источна Република 

Уругвај 
111. Република Филипини 
112. Фиџи 
113. Република Хаити 
114. Република 

Хондурас 
115. Централна"Африкан-

ска Република 
116. Република Чад 
117. Република Чиле 
118. Република Џибути 
119. Демократска Републи-

ка Шри Ланка 

II. Земји што се изедначени со прекуморските земји во 
развој 

1. Народна Република Кина 
2. Народна Република Албанија 
3. Турција 
4. Португалија 

922. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТПИСОТ (ИН-
ВЕНТАРИСУВАЊЕТО) НА СРЕДСТВАТА И ЗА ИЗВО-

РИТЕ НА СРЕДСТВАТА 

Член 1 
Во Правилникот за потписот (инвентарисувањето) на 

средствата и на изворите на средствата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/81) член 36 се менува и гласи: 

„Член 36 
„Извештајот за извршениот попис, заедно со одлуки-

те, решенијата и заклучоците на органот на управување 
донесени по овој извештај за извршениот попис, до рако-
водителот на книговодството го доставува работоводниот 
орган на организацијата на здружен труд односно нему 
соодветен орган на друг корисник на општествени сред-
ства во роковите што корисникот на општествени сред-
ства ќе ги утврди во својот самоуправен општ акт, а нај-
доцна во роковите што се пропишани со член 38 од Зако-
нот за книговодството за доставување на периодични пре-
сметки и завршни сметки до службата за општествено 
книговодство . 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-13417/1 
23 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
' Владо Клеменчич, с. р. 

923. 
Врз основа на член 47 став 5 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ, ВРЕДНОС-
ТИТЕ И НАМЕНИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ СТОКИ ШТО СЕ 
ИЗВЕЗУВААТ И УВЕЗУВААТ БЕЗ НАПЛАТА ОДНОС-
НО ПЛАЌАЊЕ НА ПРОТИВВРЕДНОСТА И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИЗВОЗОТ 

И УВОЗОТ 

Член 1 
Организациите на здружен труд и други општествени 

правни лица (во натамошниот текст: организациите на 
здружен труд) можат да извезуваат односно да испраќаат 
стоки без наплата на противвредноста и да увезуваат од-
носно примаат стоки без плаќање противвредност од член 
47 став 1 точка I на Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, и тоа: 

1) стоки што претставуваат мостри и рекламен мате-
ријал, проспекти што се ипраќаат во странство или при-
маат од странство заради прибавување на порачки однос-
но понуди или склучување на договори за купопродажба 
на односни стоки, како и стоки наменити за репрезентаци-
ја - во количини и вредности што и одговараат на намена-
та на извозот односно на намената на увозот; 

2) стоки што служат за испитување на квалитетот -
до вредност од 150.000 динари, а ако ја преминуваат таа 
вредност - до количина односно вредност која е потребна 
за испитување на квалитетот, врз основа на согласност од 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија; 

3) стоки што остануваат како вишок при облагороду-
вањето на стоките, кој има употребна вредност - до 5% од 
нормативите предвидени за облагородување на односните 
стоки; 
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4) стоки што остануваат како вишок по истоварот на 
стоките во ринфузна состојба (т. н. растурена состојба); 

5) резервни делови и прибор што се испорачуваат во 
гарантен рок - во замена за порано, испорачани резервни 
делови и прибор што се неисправни; 

6) резервни делови и прибор што се испорачуваат по 
истекот на гарантниот рок - во замена за порано испора-
чаните резервни делови и прибор за кои е комисиски ут-
врдено дека се неисправни; 

7) стоки што се испраќаат или примаат во хумани-
тарни, научни, просветни, културни, здравствени и соци-
јални цели - во количина и вредност што и одговараат на 
таа намена. 

Член 2 
Организациите на здружен труд запишани во судски-

от регистар за засатапување на странски лица можат да 
примаат алати и мерни инструменти што странско лице 
ги испраќа без наплата на противвредност заради давање 
на сервисни услуги во рамките на склучениот договор за 
застапување односно држење на консигнационен склад на 
странски стоки - до количини и вредности што му одгова-
раат на опремањето на сервисните работилници. Тие ор-
ганизации на здружен труд можат без плаќање против-
вредност да увезуваат и каталози, како и апарати што ги 
заменуваат каталозите. 

Член 3 
Општествено-политичките заедници и нивните орга-

ни и организации, општествено-политичките и другите 
општествени организации и други општествени правни 
лица, како и граѓански правни лица можат, во врска со 
вршењето на својата дејност, да испраќаат и примаат сто-
ки и да примаат и даваат услуги без наплата односно пла-
ќање на противвредност за хуманитарни, научно-просвет-
ни, културни, здравствени, социјални, спортски, верски и 
други некомерцијални цели - во количина односно вред-
ност која и одговара на таа намена. 

Член 4 
Претставништва на странски лица и други странски 

организации во Социјалистичка Федеративна Републка Ју-
гославија можат да увезуваат основни средства и потрош-
ни стоки без плаќање противвредност - во количина и 
вредност што се потребни за вршење на сопствена деј-
ност. 

Член 5 
Организациите на здружен труд можат, во врска со 

вршењето на својата дејност, да извезуваат и увезуваат без 
наплата односно плаќање противвредност документација 
за учество на меѓународни јавни наддавања и конкурси, 
упатства за контрола, одржување и ракување, шеми за 
монтирање на машини, апарати и уреди, за опрема која е 
извезена односно увезена, како и стоки што се испраќаат 
односно примаат заради отстранување на последиците од 
елементарни и слични непогоди. 

Член 6 
Рекламен материјал од член 1 точка 1 на овој правил-

ник може да се извезува односно увезува без наплата од-
носно плаќање на противвредност: 

1) ако е на стоките видно втиснат заштитен знак (ам-
блем) на фирмата; 

2) ако се во прашање стоки за изработка на мостри и 
модели; 

3) ако се во прашање печатени предмети во вид на об-
јави, плакати, ценовници, каталози и други форми за из-
вестување што се однесуваат на стоки, превоз на стоки и 
услуги, без оглед на нивната вредност и количина. 

Член 7 
Предмети на вооружување и воена опрема можат да 

се извезуваат односно ипраќаат и примаат без плаќање 
противвредност, во смисла на одредбите од овој правил-
ник, по одобрение од Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 8 
Поштенски марки можат да се извезуваат односно 

увезуваат без наплата односно плаќање на протввредност 

во смисла на прописот со кој се уредува издавањето и про-
метот на поштенски марки и вредносници, а книги, списа-
нија и други публикации - во согласност со меѓународни-
те договори, без оглед на нивната вредност и количина. 

Член 9 
Пријави за склучени договори за надворешнотргов-

ски промет за стоки што се извезуваат или увезуваат, спо-
ред одредбите од овој правилник, се поднесуваат до над-
лежната народна банка, во смисла на Наредбата за начи-
нот и роковите за поднесување на пријави за склучени до-
говори за надворшенотрговски промет. Кон пријавата се 
поднесуваат и писмени докази на странско лице дека сто-
ките се испраќаат без плаќање на противвредност односно 
писмен доказ од домашно лице дека стоките се испраќаат 
без наплата на противвредност. 

Ако за извоз односно увоз на одделни стоки односно 
услуги на банката не и се поднесува пријава за скучен до-
говор за надворешнотрговски промет, доказите од став 1 
на овој член се поднесуваат до надлежната царинарница 
преку која се извезуваат односно увезуваат стоките. 

Член 10 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за условите под кои се 
извезуваат или увезуваат стоки без наплата, односно пла-
ќање на противвредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/77). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1986 го-

дина. 
П. бр. 24007 

19 декември 1985 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

924. 

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И СОГЛАСНОСТИ ЗА 

ИЗВОЗ И УВОЗ 
1. Организациите на здружен труд и други општес-

твени правни лица (во натамошниот текст: организации 
на здружен труд) барање за издавање на дозволи за извоз 
на стоки и дозволи за увоз на стоки што се во Списокот на 
стоки со формите на извоз, односно увоз („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/85) се означени со кратенката: „Д", освен 
дозволите за извоз и увоз на предмети на вооружување и 
воена опрема и на дозволи за извоз и увоз на ОПОЈНИ дро-
ги, се поднесува до Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. 

Барањето за издавање на дозволи за извоз и на дозво-
ли за увоз на предмети на вооружување и воена опрема и 
нивните делови и за увозот на опрема и репродукциони 
материјали што се потребни за производството на пред-
мети на вооружување и воена опрема организациите на 
здружен труд ги поднесуваат до Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Барање за издавање на дозволи за извоз и на дозволи 
за увоз на опојни дроги наведени во Списокот на опојни 
дроги, што е отпечатен кон ова упатство и сочинува негов 
составен дел, организациите на здружен труд поднесуваат 
до Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита, во согласност со одредбите на Законот за произ-
водството и прометот на опојни дроги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/78 и 58/85). 

2. Барањето од точка 1 став 1 на ова упатство се под-
несува во два примерока. 

3. По приемот на барањето од точка 1 став 1 на ова 
упатство, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
еден примерок од тоа барање доставува на мислење до со-
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јузниот орган на управата надлежен за соодветна област 
на стопанството, кој својот предлог го дава по прибавено-
то мислење на Стопанската комора на Југославија. 

4. Барањето за издавање на дозволи за извоз и на до-
зволи за увоз на стоки од точка 1 став 1 на ова упатство, 
надлежните органи на управата од точка 3 на ова упатство 
се должни да го разгледаат и да одлучат за тоа барање во 
рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
издавање на дозвола. 

Надлежните сојузни органи на управата од точка 3 на 
ова упатство при одлучување за барањето за издавање на 
дозвола за извоз, односно на дозвола за увоз на стоки од 
точка 1 став 1 на ова упатство, ќе водат сметка за обврски-
те што се преземени со меѓународните договори, за произ-
водството на определени стоки, посебно за производство-
то на стоки наменети за извоз и за потребите на домашни-
от пазар, како и за обврските преземени со дологорчни 
трговски договори склучени меѓу домашните организации 
на здружен труд и странските лица. 

5. Ако е во прашање извоз, односно увоз на стоки за-
ради извршување на меѓународните договори, може да се 
издаде глобална дозвола. Во тој случај организациите на 
здружен труд ги извезуваат, односно ги увезуваат тие сто-
ки без прибавување на поединечни дозволи за извоз и увоз 
на стоки. I 

Распределбата на стоките што се извезуваат, односно 
увезуваат врз основа на глобалната дозвола на заинтере-
сираните организации на здружен труд, се врши во рамки-
те на Стопанската комора на Југославија. 

6. Организациите на здружен труд барање за издава-
ње на согласност за извоз и увоз на стоки чијшто извоз и 
увоз регионално се насочува поднесуваат до Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. 

7. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може за увозот на одделни групи на стоки, како и за уво-

зот на стоки во определен период да даде глобална соглас-
ност. Во тој случаЈ организациите на здружен труд ги уве-
зуваат тие стоки без прибавување на поединечни соглас-
ности од точка 6 на ова упатство. 

Распределбата на стоките што се извезуваат, односно 
увезуваат по основ на глобалната согласност на заинтере-
сираните организации на здружен труд се врши во рамки-
те на Стопанската комора на Југрславија. . 

8. Стоките што се извезуваат, односно увезуваат по 
основ на согласноста, а за Koja при утврдување на обемот 
на контингенти за извоз, односно за увоз, односно при из-
давање на дозволи за извоз, односно на увоз, се утврдени 
земјите во кои се извезува, односно од кои се увезува, орга-
низациите на здружен труд можат да ги извезуваат, однос-
но да ги увезуваат без прибавување на согласност. 

9. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може издавањето на согласност за увоз на стоки да го ус-
лови со обврска на организацијата на здружен труд, од-
носните стоки да ги увезе непосредно од земјата на произ-
водителот на тие стоки и, со царинска декларација, да 
поднесе уверение за потеклото на тие стоки што го издал 
надлежниот орган на односната земја и го заверил југос-
ловенското конзуларно претставништво во односната 
земја. 

10. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

П. бр. 24008 
19 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ 

Тарифен број Наименување на стоки 
Ф о р м а 

на извоз на увоз 
Шифра на 
тарифниот 

став 

1 2 3 4 5 
12.07/6 
12.07/10 

12.02/Зв 

13.03/1а 
13.03/2а 
13.03/5а 
29.04/6в 

29.22/2г 

29.22/7 

29.23/16 

29.23/3 

Чаури од афион 
Други растенија и делови (вклучувајќи и семиња и пло-
дови) од дрвја, жбунови,шипови или од други растени-
ја што главно се употребуваат во парфимеријата, фар-
мацијата, или за производство на средства за уништу-
вање на инсекти, заштита на растенијата или во слич-
ни цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, меле-
ни или во прав 
Ех. 
Канабис 
Лисје од кока-растение 
Смоли, друго 
Ех. 
Канабис-смола 
Растителни сокови од опиум 

, Растителни екстракти од опиум 
Опиум во прав 
Други ациклични алкохоли, нивни халогени сулфонит-
ро-инитрозодеривати, друго 
Ех. 
Етхлоровинол 
Други ароматични моноамини 
Ех. 
Амфетамин 
Фентермин 
ПЦЕ 
Деривати 
Ех. 
Деривати на амфетамин 
Аминоалкохоли, други 
Ех. 
Алфаметадол 
Бетаметадол 
Димефептанол 
Амино алдехиди, кетони и хинони 
Ех. 

Д Д 12 07 06004 

Д д 12 07 11008 
д д 12 07. 12004 

д д 13 02 33104 
д д 13 03 11008 
д д 13 03 21003 
д д 13 03 51018 

д д 29 04 63106 

д д 29 22 24109 
д д 29 22 24206 
д д 29 22 24303 

д д 29 22 71018 

д д 29 23 12105 
д д 29 23 12202 
д д 29 23 12318 
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29.23/5г 

29.23/6д 
29.23/6е 

29.25/1в-1 

29.25/26-1 
29.25/2г-1 

29.26/1в 

29.27/2в 

29.35/2м 

Метадон 
Соли, други 
Ех. 
Дименоксадол 
Тилидин 
Амино соединенија со прости или комплексни кисло-
родни функции: 
Друго, друго 
Ех. 
Алфацетилметадол 
Ацетилметадол 
Бетацетилметадол 
Декстропропоксифен 
Норациметадол 
SIP (DOM) 
Деривати на метадон 
2-метил-2-2-пропил-1 -3-пропандиол-дикарбамат (меп-
робамат) 
Барбитурати 
Други циклични амиди 
Ех. 
Етинамат 
Диапромид 
Имиди, други 
Ех. 
Глутетимид 
Соединенија со нитролна функција: Други, друго 
Ех. 
Метадон интермедиер 
Хероциклични соединенија; нуклеински киселини. 
Друго, друго 
Ех. 
Алилпродин 
Алфамепродин 
Алфапродин 
Анилеридин 
Бензетидин 
Бетамепродин 
Бетапродин 
Безитрамид 
Декстроморамид 
Диетилтиамбутен 
Диметилтиамбутен 
Диоксафетил бутират 
Дифеноксилат 
Дипипанон 
DMHP 
Дифеноксин 
Етилметилтиамбутен 
Етонитазен 
Етоксеридин 
Феназоцин 
Фенциклидин 
Фендиметразин 
Фенметразин 
Феноморфан 
Феноперидин 
Фентанил 
Фуретидин 
Фенадоксон 
Фенампромид 
Хидроксипетидин 
Кетобемидон 
Клонитазен 
Левометорфан 
Левоморамид 
Левофенацил-морфан 
Леворфанол 
Метазоцин 
Мазиндол 
Маклоквалон 
Метаквалон 
Метилфенидат 
Метиприлон 
Морамид интермедиер 
Морферидин 
Норлеворфанол 

Д 

Д 
Д 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

Д 

Д 
Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
Д 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

Д 

Д 
Д 

Д 

Д 

29 23 31002 

29 23 54819 
29 23 65004 

29 23 
29 23 
29 23 
29 23 
29 23 
2% 23 
29 23 
29 25 

67104 
67201 
67309 
67406 
67503 
67600 
67708 
13100 

29 25 22118 

29 25 24110 
29 25 25129 

29 26 13105 

29 27 23105 

д д 29 35 24017 
д д 29 35 24025 
д д 29 35 24033 
д д 29 35 24041 
д д 29 35 24955 
д д 29 35 24068 
д д 29 35 24076 
д д 29 35 24084 
д . д 29 35 24092 
д Д ' 29 35 24106 
д д 29 35 24114 
д д 29 35 24122 
д д 29 35 24130 
д д 29 35 24149 
д д 29 35 24157 
д д 29 35 24165 
д д 29 35 24173 
д д 29 35 24181 
д д 29 35 24998 
д д 29 35 24203 
Д' д 29 35 24211 
д д 29 35 24920 
д д 29 35 24238 
д д 29 35 24246 
д д 29 35 24254 
д д 29 35 24262 
д д , 29 35 24270 
д д 29 35 24289 
д д 29 35 24297 
д д 29 35 24300 
д д 29 35 24319 
д д 29 35 24327 
д д 29 35 24335 
д д 29 35 24343 
д д 29 35 24351 
д Д1 , 29 35 24963 

29 35 24378 д Д 
, 29 35 24963 

29 35 24378 
д д 29 35 24386 
д д 29 35 24394 
д д 29 35 24408 
д д 29 35 24416 
д д 29 35 24424 
д д 29 35 24432 
д д 29 35 24440 
д д 29 35 24459 

1 2 3 4 5 
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29.42/1 а 
29.42/16 
29.42/1 в 
29.42/1г 
29.42/1д 
29.42/1ђ 
29.42/1 е 
29.42/За 
29.42/36-2 

Норпипанон 
Парахексил 
Петидин 
Петидин (интермедиер А) 
Петидин (интермедиер В) 
Петидин (интермедиер С) 
PHP, PCPY 
Пентазоцин 
Пиминодин 
Пипрадрол 
Пиритрамид 
Прохептазин 
Проперидин 
Рацеметорфан 
Рацеморамид 
Рацеморфан 
Суфентанил 
TCP 
Трихексифенидил 
Тетрахидроканабинол - сите изомери 
Тримеперидин 
Алфентанил 
Алпразолам 
Бромазепам 
Делоразепам 
Диазепам 
Естазолам 
Етил лофлазепат 
Флудиазепам 
Флунитразепам 
Флуразепам 
Халазепам 
Халоксазолам 
Хлордиазепоксид 
Камазепам 
Кетазолам 
Клобазам 
Клоксазолам 
Клоназепам 
Клоразепат 
Клотиазепам 
Лопразолам 
Лоразепам 
Лорметазепам 
Медазепам 
Ниметазепам 
Нитразепам 
Нордазепам 
Оксазепам 
Оксазолам 
Пиназепам 
Празепам 
Темазепам 
Тетразепам 
Триазолам 
Зипепрол 
Морфин 
Хероин 
Кодеин 
Тебаин 
Папаверин 
Наркотин 
Други алкалоиди од групата опиум 
Кокаин и негови соли 
Растителни алкалоиди, природни или произведени со 
синтеза, нејзини соли, етри, естри и други деривати, 
други, други 
Ех. 
Ацеторфин 
Ацетилдихидрокодеин 
Бензилморфин 
Кодоксим 
Дезоморфин 
DET 
Дихидрокодеин 
Дихидроморфин 
Дротебанол 

3 4 5 

Д д 29 35 24467 
Д д 29 35 24475 
д . д 29 35 24483 
д д 29 35 24491 
д д 29 35 24505 
д д 29 35 24513 
д д 29 35 24521 
д д 29 35 24939 
д д 29 35 24548 
д д 29 35 24556 
д д 29 35 24564 
д д 29 35 24572 
д д 29 35 24580 
д д 29 35 24599 
д д 29 35 24602 
д д 29 35 24610 
д д 29 35 24629 
д д 29 35 24637 
д д 29 35 24645 
д д 29 35 24653 

' д д 29 35 24971 
д д 29'35 24688 
д д 29 35 24696 
д д 29 35 24718 
д д 29 35 24726 
д д 29 35 24734 
д д 29 35 24742 
д д 29 35 24750 
д д 29 35 24769 
д д 29 35 24777 
д д 29 35 24785 
д д 29 35 24793 
д д 29 35 24807 
д д 29 35 24815 
д д 29 35 24823 
д д 29 35 24831 
д д 29 35 24858 
д д 29 35 24866 
д , д 29 35 24874 
д д 29 35 24882 
д д 29 35 24890 
д д 29 35 24904 
д д 29 35 24912 
д д 29 35 24947 
д д 29 35 24963 
д д 29 35 25005 
д д 29 35 25013 
д д . 29 35 25021 
д д 29 35 25048 
,д д 29 35 25056 
д д 29 35 25064 

' д д 29 35 25072 
д д 29 35 25080 
д д 29 35 25099 
д д 29 35 25102 
д д 29 35 25110 
д д 29 42 11004 
д д 29 42 12000 
д д 29 42 13007 
д Д4 29 42 14003 
д д 29 42 15018 
д д 29 42 16006 . 
д д 29 42 17002 
д д 29 42 31005 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

29 42 34012 
29 42 34020 
29 42 34039 
29 42 34047 
29 42 34055 
29 42 34063 
29 42 34071 
29 42 34985 
29 42 34098 
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DMT 
Екгонин 
Етилморфин 
Еторфин 
Фолкодин 
Хидрокодон 
Хидроморфинол 
Хидроморфон 
Лизергид 
Мескалин 
Метамфетамин 
Метилдезорфин 
Метилдихидроморфин 
Метопон 
Морфин метобромид (и други деривати на морфин на 
петовалентен азот) 
Морфин N-оксид 
Мирофин 
Никокодин , 
Никодикодин 
Никоморфин 
Норкодеин 
Норморфин 
Оксикодон 
Оксиморфон 
Псилоцин 
Псилоцибин 
Тебакон 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

Д 29 42 34101 
Д 29 42 34918 
Д 29 42 34128 
Д 29 42 34136 
Д 29 42 34144 
Д 29 42 34152 
Д 29 42 34160 
Д 29 42 34179 
Д 29 42 34187 
Д 29 42 34195 
Д 29 42 34209 
Д 29 42 34217 
Д 29 42 34225 
Д 29 42 34233 
Д 29 42 34268 

Д 29 42 34276 
Д 29 42 34284 
Д 29 42 34292 
Д 29 42 34306 
Д 29 42 34314 
Д 29 42 34322 
Д 29 42 34330 
Д 29 42 34349 
Д 29 42 34357 
Д 29 42 34365 
Д 29 42 34373 
Д 29 42 34381 

926. 
Врз ознова на чл. 160 и 195 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Советот 
на гувернерите донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗ-

НА ДОКУМЕНТАРНА КОНТРОЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1) Со ова упатство се утврдуваат начинот и постапка-

та за вршење девизна документарна контрола при прифа-
ќањето на пријавите за склучени договори за надворешно-
-трговски промет и постапката за вршење девизна доку-
ментарна контрола при следењето на реализацијата на 
пријавените договори за надворешнотрговски промет. 

2) Девизната документарна контрола кај прифаќање-
то на пријавите за склучени договори за надворешнрт-
рговски промет, во смисла на ова упатство, опфаќа: 

- контрола дали пријавата за склучен договор е под-
несена на начинот и во роковите утврдени со Наредбата за 
поднесување пријави за склучени договори за надвореш-
нотрговски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85); 

- контрола на исправноста на популнувањето на об-
расците на пријавата за склучен договор во смисла на 
Упатството за обрасците за пријавување на договори и за 
начинот на пополнување на тие обрасци и Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на извоз и увоз 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/85); 

- контрола на усогласувањето на документите при-
ложени кон пријавата за склучен договор и на исправите 
предвидени со Одлуката за исправите што организациите 
на здружен труд и други домашни правни лица мораат да 
ги поднесат заради девизна контрола до народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини и за роковите за поднесување на тие исправи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85), со податоците внесе-
ни во пријавата, а според важечките девизни и надвореш-
нотрговски прописи; 

- контрола дали е приложена сета потребна докумен-
тација. 

3) По извршената контрола на поднесената пријава 
за склучен договор за надворешнотрговски промет во 
смисла на точка 2) од ова упатство, народната банка по-
стапува согласно со одредбите од Наредбата за поднесува-
ње пријави за склучени договори за надворешнотрговски 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85) и одредбите 
на член 97 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85). 

4) Девизната документарна контрола кај следењето 
на реализацијата на пријавените договори за надворешно-
трговски промет, во смисла на ова упатство, опфаќа: 

- контрола на усогласеноста на податоците од доку- . 
ментите за извршениот извоз односно увоз и за извршена-
та наплата односно плаќање со податоците во прифатена-
та пријава за склучен договор; 

- контрола дали извезените стоки и услуги се напла-
тени во законски утврдениот рок односно дали однапред 
платените стоки или услуги се увезени во законски утврде-
ниот рок; 

- контрола дали евентуалните разлики настанати во 
текот на извршувањето на пријавените договори се оправ-
дани од организациите на здружен труд во согласност со 
прописот што врз основа на член 51 став 2 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), 
го донесува функционарот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите. 

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КОН 
ПРИЈАВАТА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА НАДВОРЕШ-

НОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

I. Редовен извоз на стоки 
5) Извозат на стоките што се распоредени на форма-

та на извоз ЛБ се врши слободно (член 16 став 1 од Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство). 

. 6) Кај пријавувањето на извозот на стоки што се рас-
поредени на формата на извоз К односно Д, кон пријавата 
за склучен договор за извоз се поднесува потврда од бан-
ката овластена за работи со странство од член 108 став 1 
на Законот за девизното работење (во натамошниот текст: 
овластената банка), за намалување на контингентот од-
носно дозволата, на образецот бр. За, пропишана со Одлу-
ката за начинот на водење евиденција за извозот и увозот 
за наплатите и плаќањата како и користењето на утврде-
ните права на увоз и плаќање („Службен лист на СФРЈ", 
бр. - (во натамошниот текст се наведуваат само броевите 
на обрасците од оваа одлука). 

7) Кај пријавувањето на извозот на стоки од точ. 5 и 6 
во случаите кога се работи за извоз на кредит, кон пријава-
та за склучен договор се прилага и примерок на пријавата 
за склучена кредитна работа на извоз. 

8) Кај пријавувањето на извозот на стоки од точ. 5, 6 
и 7, кога се работи за стоки чиј извоз е регионално насочен 
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во смисла на член 20 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство, кон пријавата за склучен договор се 
поднесува и согласност од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на надворешната трговија. 

2. Редовен увоз на стоки 
9) Увоз и плаќање на суровините и репродукциониот 

материјал што се распоредени на формата на увоз ЛБ се 
врши слободно, во согласност со проекцијата на платниот 
биланс на Југославија. 

10) Кад пријавувањето на увозот на суровини и репро-
дукционен материјал распоредени на формата на увоз 
Ј1БО, кон пријавата за склучен договор се поднесува по-
тврда од овластената банка за товарење на општествено 
признатите репродукциони потреби на организацијата на 
здружен труд - корисник на стоките (обр. бр. 7). 

11) Кај пријавувањето на увозот на суровини и репро-
дукционен материјал распоредени на формата на увоз К 
односно Д, кон пријавата за склучен договор се поднесува 
потврда од овластената банка за намалување на контин-
гентот односно дозволата на организацијата на здружен 
труд - корисник на стоките, на образецот бр. 11. 

12) Увоз и плаќање на опремата распоердена на фор-
мата на увоз ЛБ се врши слободно, во согласност со про-
екцијата на платниот биланс на Југославија (член 130 став 
1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство и 
член 111 од Законот за девизното работење). 

13) Кај пријавувањето на увозот на опрема распоре-
дена на формата на увоз ЛБО, кон пријавата за склучен 
договор се поднесува потврда за намалување на дел од 
пресметаната амортизација на опремата и на дел од ос-
тварениот извоз на организацијата на здружен труд - ко-
рисник на стоките, на образецот бр. 9. 

14) Кај пријавувањето на увозот на опрема распоре-
дена на формата на увоз К односно Д, кон пријавата за 
склучен договор се поднесува потврда за намалување на 
правото на увоз - контингентот односно дозволата и по-
тврда за товарење на правото на плаќање - делот од пре-
сметаната амортизација на опремата и делот од остваре-
ниот извоз на организацијата на здружен труд - корисник 
на стоките, на образецот бр. 9. 

15) Увоз и плаќање на стоките за широка потрошу-
вачка распоердени на формата на увоз ЛБ се врши слобод-
но, во согласност со проекцијата на платниот биланс на 
Југославија (член 130 став 1 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство и член 111 од Законот за де-
визното работење). 

16) Кај пријавувањето на увозот на стоки за широка 
потрошувачка распоредени на формата на увоз ЛБО, кон 
пријавата за склучен договор се поднесува потврда од ов-
ластената банка за намалување на обемот на плаќањето 
на организацијата на здружен труд - корисник на стоките, 
на образецот бр. 14. 

17) Кај пријавувањето на увозот на стоки за широка 
потрошуавчка распоредени на формата на увоз К односно 
Д, кон пријавата се поднесуа потврда за намалување на 
правото на увоз - контингентот односно дозволата и по-
тврда за намалување на правото на плаќање - обемот на 
плаќањето на организацијата на здружен труд - корисник 
на стоките, на образецот бр. 14. 

18) Увоз и плаќање на резервни делови за одржување 
на увозна опрема се врши слободно. 

Кон пријавата за склучен договор се поднесува изјава 
од организацијата на здружен труд - корисник на стоките 
дека резервните делови по таа пријава се наменети за 
одржување на увозна опрема. 

19) Кај пријавувањето на увозот на резервни делови 
на домашна опрема се постапува како каЈ увозот на суро-
вини и репродукционен материјал односно увозот на оп-
рема, зависно од тоа дали се работи за резервни делови за 
текушто одржување или за резервни делови за инвестици-
оно одржување. 

Кон пријавата за склучен договор се поднесува изјава 
од организацијата на здружен труд - корисник на стоките 
за намената на резервните делови (за текушто одржување 
или за инвестиционо одржување). 

20) Кај пријавувањето на извозот на стоки што во 
Списокот се означени со ѕвездичка, кон пријавата за склу-
чен договор се поднесува одобрение од Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита односно од Сојуз-

ниот комитет за земјоделство, ако се работи за увоз за по-
требите на ветеринарски служби. 

21) Кај пријавувањето ha увозот од точ. 9 до 18 што е 
регионално насочен согласно со член 20 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство, кон пријавата за 
склучен договор се поднесува и согласност од сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија. 

Кога се работи за издадени глобални согласности врз 
основа на кои се врши распределба во Стопанската комо-
ра на Југославија на одделни организации на здружен 
труд - корисници на стоките, кон пријавата за склучен до-
говор, наместо согласност, се поднесува потврда од овлас-
тената банка за намалување на таа согласност. 

22) Кај пријавувањето на увозот од точ. 9 до 18 за кој 
со прописот на Сојузниот извршен совет донесен врз осно-
ва на член 41 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство е предвидено увоз задолжително да се врши врз 
основа на претходно одржано јавно наддавање или врз ос-
нова на извршено собирање на понуди од определен нај-
мал број понудувачи, кон пријавата за склучен договор се 
поднесува и ̂ решението за избор на најповолен понудувач 
односно соодветен доказ за постоењето на услови за увоз 
на стоки без спроведување постапка на јавно наддавање 
или собирање понуди. 

23) Кај пријавувањето на увозот на стоки на кредит 
кон пријавата за склучен договор се поднесува и примерок 
од пријавата за склучена кредитна работа на увоз. 

3. Увоз на стоки без плаќање на противвредност 
24) Начинот на пријавување на увозот на стоки без 

плаќање на противвредност го пропишува сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија, врз основа на член 47 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство. 

4, Купување на странски стоки од консигнациони 
складови 

25) Купувањето на странски стоки од консигнациони 
складови организациите на здружен труд и го пријавуваат 
на народната банка територијално надлежна за корисна \ 
кот на стоките, на образецот 1450-К, што го пропишува 
Народната банка на Југославија со Упатството за начинот 
на вршење платен промет со странство („Службен лист на 
СФРЈ"). 

Кон образецот од став 1 на оваа точка се поднесуваат 
сите документи што се предвидени кај пријавувањето на 
редовниот увоз на тие стоки. 

5. Увоз на услуги на монтажа 
26) Кај пријавувањето на увозот на услуги на мон-

тажа, кон пријавата за склучен договор се поднесува по-
тврда од овластената банка за намалување на обемот на 
плаќањето - делот на пресметаната амортизација на опре-
мата и делот на остварениот извоз на организацијата на 
здружен труд - корисник на стоките. 

Потврдата од став 1 на оваа точка се поднесува на об-
разецот број 9 од одлуката наведена во точка 6 на ова 
упатство. 

Под услуга во смисла на став 1 од оваа точка се под-
разбира услуга на монтажа ,на основно средство - опрема. 

6. Прибавување на материјално право на технологија 
27) Кај пријавувањето на увозот на материјално пра-

во на технологија, кон пријавата за склучен договор се 
поднесува превод на договорот со странскиот продавач, 
решение од надлежниот сојузен орган за регистрација на 
тој договор и потврда од овластената банка за намалува-
ње на обемот на плаќањето предвиден за плаќање на опре-
ма (обр. бр. 9). 

28) Кога се работи за пријавување на „royalty" и дру-
ги лиценцни надомести, кон пријавата за склучен договор 
се поднесува посебен прилог за пресметка на лиценцниот 
надомест и потврда од овластената банка за намалување 
на општествено признатите репродукциони потреби, на 
образецот бр. 7. Во рубриката „забелешка" на пријавата за 
склучен договор се наведува членот од договорот врз ос-
нова на кој се врши плаќање на лиценцен надомест. 
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7. Увоз за потребите на организации на здружен труд од 
областа на туризмот и угостителството 

29) Кај пријавувањето на увозот за потребите на ор-
ганизации на здружен труд од областа на туризмот и угос-
тителството се постапува на ист начин како кај пријавува-
њето на увозот за потребите на други организации на 
здружен труд, со тоа што наместо општествено признати-
те репродукциони потреби за плаќање на увозот се нама-
лува обемот на плаќањето од проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија. 

Кон пријавата за склучен договор се поднесува по-
тврда од овластената банка за намалување на правото на 
увоз и плаќање во рамките на обемот на плаќањето од 
проекцијата на платниот биланс на Југославија, на обр. 
бр. 14. 

8. Увоз на стоки за потребите на општествено-политичките 
заедници и нивните органи и организации 

30) Кај пријавувањето на увозот за потребите на оп-
штествено-политичките заедници и нивните органи и ор-
ганизации, кон пријавата за склучен договор се поднесува 
соодветна потврда од Народната банка на Југославија за 
товарење на обемот на плаќањето за потребите на федера-
цијата односно потврда од овластената банка за товарење 
на обемот на плаќањето за потребите на републиката од-
носно автономната покраина, согласно со член 132 од За-
конот за девизното работење, на обр. бр. 14. 

31) Доколку се работи за увоз на стоки на формата на 
увоз К, кон пријавата за склучен договор се поднесува и 
потврда од соодветното општо здружение дека домашни-
те производители не се во можност да ги испорачат однос-
ните стоки по количина, квалитет и во определен рок. 

32) Кај увозот на стоки распоредени на формата на 
увоз Д, кон пријавата се поднесува и дозвола за увоз од 
надлежниот сојузен орган на управата. 

33) Кога се работи за увоз на опрема и потрошен ма-
теријал за потребите на сојузните органи, кон пријавата за 
склучен договор се поднесува и решението за одобрување 
набавка на опрема и потрошен материјал што го донесува 
сојузниот секретар за надворешна трговија врз основа на 
член 3 од Уредбата за условите под кои може да се набаву-
ва опрема и потрошен материјал од увоз за потребите на 
сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/81). 

9. Увоз на стоки и услуги од посебно значење за производ-
ството на предмети на вооружување и воена опрема 

34) Кај пријавувањето на увозот на стоки и услуги од 
посебно значење за производството на предмети на воо-
ружување и воена опрема, кон пријавата за склучен дого-
вор што и се поднесува на Народната банка на Југослави-
ја - Воениот сервис, се поднесува дозвола од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана и потврда од Народната 
банка на Југославија - Воениот сервис за намалување на 
обемот на плаќањата сообразно со член 132 став 2 од Зако-
нот за девизното работење. 

На увозот од став 1 на оваа точка не се применуваат 
одредбите од чл. 16 до 27 на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство (член 49 став 1 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство). 

35) Ако се увезуваат стоки распоредени на формата 
на увоз ЛБО а плаќањето се врши од средствата на орга-
низацијата на здружен труд, кон пријавата, покрај дозво-
лата од став 1 на оваа точка, се поднесува и соодветна по-
тврда за намалување на општествено признатите репро-
дукциони потреби на организацијата на здружен труд -
корисник на стоките. 

10. Извоз и увоз на услуги за облагородување на стоки 
36) Кај пријавувањето на извозот на услуги за облаго-

родување, во случаите кога услугата се наплатува во сто-
ки, кон пријавата за склучен договор се поднесува одобре-
ние од сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија (член 55 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство). 

Кон пријавата за склучен договор за увоз на стоки од 
став 1 на оваа точка, се поднесува документација за прија-
вување на редовен увоз на стоки. 

37) Ако со договорот со странскиот содоговарач е 
предвидено, покрај услугите за облагородување, организа-
цијата на здружен труд да дава и материјал кој посебно се 

засметува, кон пријавата за склучен договор за извоз на 
тој материјал, се поднесува документација за редовен из-
воз на стоки. 

38) Кај пријавувањето на увозот на услуги за облаго-
родување на домашни стоки, кон пријавата за склучен до-
говор, се поднесува потврда од овластената банка за нама-
лување на правото на увоз и правото на плаќање, во висо-
чина на вредноста на услугата, а во согласност со форма-, 
та на увоз на која се распоредени облагородените стоки. 

39) Ако организацијата на здружен труд со странско-
то лице склучила договор со кој е предвидено странското 
лице при облагородувањето да вградува свој материјал, за 
овој материјал не се поднесува посебна пријава за склучен 
договор за увоз, туку вредноста на додатниот материјал 
се засметува во вредноста на услугата. 

40) Во случаите кога со странско лице е договорено 
услугата за облагородување да се плаќа со стоки, кон при-
јавата за склучен договор за извоз на стоки, се поднесува 
одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на надворешната трговија (член 55 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство). 

Кон пријавата за склучен договор од претходниот 
став, се поднесува и документацијата предвидена за прија-
вување на редовен извоз. 

II. Извоз на опрема која се комплетира во странство со 
дел од купените стоки во странство без увоз во Југославија 

41) Пријавата за склучен договор за извоз се поднесу-
ва на начинот предвиден за редовен извоз на стоки, со тоа 
што во рубриката „Забелешка" се наведува дека дел од оп-
ремата заради докомплетирање ќе биде купен во стран-
ство и директно испорачан на купувачот во странство. По-
требно е да се наведе и вредноста на тој дел. Ако вреднос-
та на купената опрема во странство заради докомплетира-
ње го надминува процентот на вредноста на извозт на оп-
ремата утврден со прописот на Сојузниот извршен совет 
што се донесува врз основа на член 43 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство, кон пријавата за 
склучен договор се поднесува и одобрение од сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија сообразно со наведениот член од Законот. 

42) Кај пријавувањето на увозот на дел од опремата 
купена во странство, не се применуваат прописите за увоз 
на тие стоки во Југославија. 

Во рубриката „Забелешка" од пријавата за склучен 
договор за увоз е потребно да се наведе дека стоките нема 
да се увезат во Југославија туку ќе бидат испорачани во 
странство заради докомплетирање на опремата што се из-
везува според заклучокот бр од 

Кон пријавата се поднесува примерок од прифатена-
та пријава за склучен договор за извоз и потврда од овлас-
тената банка за товарење на правото на плаќање. 

III. ПОСЕБНИ ФОРМИ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ 
ПРОМЕТ 

Долгорочна производствена кооперација 
43) По работите на долгорочна производствена коо-

перација помеѓу домашна организација на здружен труд и 
странско лице, може да се пријавува извозот и увозот на 
стоки што се предмет на договорот за долгорочна произ-
водствена кооперација, според спецификацијата која е сос-
тавен дел на договорот. 

Пријавувањето се врши врз основа на согласност 
што, истовремено со одобрувањето на договорот, ја изда-
ва сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
енергетиката и индустријата, сообразно со член 46 од За-
конот за долгорочна производствена кооперација, делов-
но-техничка соработка и прибавување и отстапување ма-
теријално право на технологија помеѓу организации на 
здружен труд и странски лица (пречистен текст „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/83). 

Увозот и плаќањето на стоките од став 1 на оваа точ-
ка се врши слободно во согласност со договорт и сојузни-
от закон (член 138 од Законот за девизното работење и 
член 35 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство). 

44) Договорите што се однесуваат на предметите на 
вооружување и воена опрема ги одобрува сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на народната одбрана кој 
води посебни регистри за упис на договорите, сообразно 
со член 42 од Законот наведен во став 1 на точка 43. 
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13. Увоз на стоки врз основа на договор за вложување 
на странски лица во домашна организација на здружен 

труд 
45) Пријавувањето на увозот на стоки врз основа 
на договор за вложување на странски лица во до-
машна организација на здружен труд се врши врз основа 
на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на енергетиката и индустријата и врз основа на 
согласност што се дава при одобрувањето на договорот. 

Увозот на стоки од став 1 на оваа точка се врши сло-
бодно (член 35 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство). 

Извозот на стоките произведени врз основа на дого-
ворот од став 1 на оваа точка, ако се распоредени на фор-
мата на извоз К и Д, се врши врз основа на согласноста 
што ја дава сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на надворешната трговија (член 54 од Законот за 
вложување средства на странски лица во домашна органи-
зација на здружен труд - пречистен текст „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/85). 

46) Кога се работи за предмети на вооружување и во-
ена опрема, организацијата на здружен труд која ги произ-
ведува овие стоки, може да склучи договор за вложување 
само врз основа на одобрение од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на народната одбрана. 

14. Компензациони работи 
47) Извозот и увозот на стоки во рамките на компен-

зационите работи се врши врз основа на одобрение од со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија. 

Кон пријавата за склучен договор се поднесува, по-
крај одобрението од став 1 на оваа точка и другата доку-
ментација која е предвидена за работите на редовниот из-
воз односно редовниот увоз на стоки. 

15. Малограничен промет 
48) Извозот и увозот на стоки во малограничниот 

промет се врши во согласност со член 33 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство. 

Кон пријавите за склучени договори се поднесуваат 
соодветни потврди од овластените банки за товарење на 
правото на извоз односно на правото на увоз и на правото 
на плаќање, зависно од формите на извоз односно форми-
те на увоз и другата документација која е предвидена за 
работите на редовниот извоз односно редовниот увоз. Кон 
пријавите се поднесува и соодветен доказ дека предметни-
от извоз односно увоз е во рамките на обемот на размена-
та утврден сообразно со член 33 став 5 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство. 

Работите од став 1 на оваа точка можат да ги прија-
ват организациите на здружен труд што се регистрирани 
за вршење на тие работи (член 33 став 4 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство). 

IV. СТОПАНСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ ФОРМИ НА НАД-
ВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

16. Изведување инвестициони работи во странство 
49) Контрола на прифаќањето на пријавите за склуче-

ни договори за изведување инвестициони работи во стран-
ство и следење на реализацијата на тие договори се врши 
во согласност со Законот за изведување инвестициони ра-
боти во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. ) 

17. Отстапување на изградбата на инвестиционен објект на 
странски изведувач во Југославија 

50) Организациите на здружен труд пријавуваат дого-
вор за отстапување изградба на инвестиционен објект на 
странски изведувач врз основа на решение од сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на енергетиката и 
индустријата за запишувањето во регистарот. 

За вредноста на увозот на материјал и опрема од 
член 15 на Законот за отстапување изградба на инвестици-
онен објект на странски изведувач („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/76 и 36/79) кон пријавата се поднесува доку-
ментацијата предвидена со тој член. 

За вредноста на увозот од ст. 1 и 2 на оваа точка се 
поднесуваат соодветни потврди од овластените банки за 
намалување на правото на увоз и правото на плаќање спо-
ред формите на увоз на кои се распоредени материјалот и 
опремата. 

Во случај кога врз основа на договорот од став 1 на 
оваа точка во објектот се вградуваат домашни стоки, кон 
пријавата за увоз на тие стоки се поднесува документаци-
јата предвидена за редовен извоз на тие стоки. 

51) Договор за отстапување изградба на инвестицио-
нен објект на странски изведувач, кој според посебни про-
писи е од интерес за народната одбрана, организациите на 
здружен труд можат да склучат само врз основа на пре-
тходно добиено одобрение од Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана (член 11 од наведениот закон). 

18. Извоз на стоки во закуп 
52) Кон пријавата за склучен договор за извоз на сто-

ки во закуп се поднесува заверен примерок од договорот 
за закуп. 

По истекот на рокот за привремен извоз, стоките 
можат дефинитивно да се царинат. За вредноста на неа-
мортизираниот дел на извезените стоки се поднесува доку-
ментацијата предвидена за пријавување на редовен извоз 
на стоки. 

Извозот на стоки во закуп се регулира и со пропис кој 
се донесува во смисла на член 56 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство. 

19. Увоз на опрема во закуп 
53. Кон пријавата за склучен договор за увоз на опре-

ма во закуп се поднесува заверен превод на договорот со 
закуподавачот и потврда од овластената банка за намалу-
вање на правото на плаќање во рамките на делот на амор-
тизацијата и делот на остварениот извоз, за височината на 
пријавените услуги на закуп. 

По истекот на рокот за привремен увоз, стоките 
можат дефинитивно да се царинат. за вредноста на неа-
мортизираниот дел на увезената опрема се поднесува по-
тврда од овластената банка за ,намалување на правото на 
плаќање во рамките на утврдениот дел на амортизацијата 
и на делот на остварениот извоз. 

Увозот на опрема во закуп се регулира и со пропис 
што се донесува во смисла на член 56 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство. 

20. Работи на посредување во надзорешнотрговскиот 
промет 

54) Пријави за склучени договори за посредување во 
надворешнотрговскиот промет можат да поднесуваат ор-
ганизациите на здружен труд регистрирани за вршење на 
тие работи. 1 

Кон пријавите за склучени договори за увоз односно 
извоз се поднесува одобрение од Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

55) Кај пријавувањето купување на стоки во стран-
ство и увоз на тие стоки од странство и извоз на стоки во 
странство во иста количина и од ист тарифен став на Ца-
ринската тарифа (рампласман), кон пријавата за увоз и 
пријавата за извоз се поднесува потврда од овластената 
бнака за намаленото право на увоз односно извоз, според 
формата на која се распоредени стоките. 

21. Контрола на прифаќањето на пријавите за склучени до-
говори за надворешнотрговски промет со клириишки на-

чин на плаќање 
56) Постапката на пријавување на договор за надво-

решнотрговски промет со клириншки начин на плаќање 
се врши на начинот регулиран со одредбите на ова упат-
ство, освен кога се работи за товарење на правото на пла-
ќање. 

Во случај кога се работи за увоз на стоки распореде-
ни на формата на увоз ЛБО, кон пријавата за склучен до-
говор за увоз не се поднесува потврда за товарење на пра-
вото на плаќање туку увозот се врши во согласност со 
договорите за клириншки начин на плаќање и со склуче-
ните стоковни листи за тој промет. Континтентот и дозво-
лата се прибавуваат само како право на увоз. 
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V. КОНТРОЛА НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДОГОВОРИ-
ТЕ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

57) Контрола на извршувањето на склучените дого-
вори за надворешнотрговски промет врши банката на ко-
ја, сообразно со Законот, и се пријавени тие договори. 

При вршењето на оваа контрола се тргнува од при-
фатената пријава за склучен договор за надворешнотргов-
ски промет и се контролира дали податоците во докумен-
тите за извршениот извоз односно увоз, во документите за 
извршената наплата односно плаќање и во другите доку-
менти што според важечките прописи служат за правдање 
на извршувањето на склучените договори (фактури, одоб-
рение за пребивање на долгувани и побарувања, одобре-
ние за наплата и плаќање по пат на размена на документи 
за извоз и увоз и сл.) се во согласност со податоците внесе-
ни во пријавата и во согласност со прописите што се при-
менуваат при извршувањето на договорите за надвореш-
нотрговски промет. 

Врз основа на прифатената пријава за надворешно-
трговски промет и документите од став 2 на оваа точка, се 
формира евиденција на определени податоци, неопходни 
за вршење на контролата на извршување на пријавените 
договори, како што се: назив на организацијата на 
здружен труд - извозник односно увозник, број на заклучо-
кот, земја на извоз односно земја на увоз, намена на уво-
зот, вредност од пријавата за склучен договор и вредност 
на извршениот извоз' односно вредност на извршениот 
увоз, законски рок за наплата на извезените стоки и услуги 
односно законски рок за увоз на однапред платени стоки, 
вредност на неизвршената наплата во законски утврдени-
от рок, видови и вредности на разликите настанати во те-
кот на извршувањето на работата, број на пријави за сто-
рени повреди на прописите. 

22. Контрола на извршувањето на договорите за извоз 
58) Контрола на извршувањето на договорите за из-

воз се врши врз основа на прифатената пријава за склучен 
договор и соодветните документи од точка 57) став 2 на 
ова упатство. 

59) Во случаите кога ќе се установи дека извршениот 
извоз в'поголем од пријавениот, банката ја повикува орга-
низацијата на здружен труд да изврши рекламација на 
пријавата за склучен договор заради усогласување со из-
носот на извршениот извоз. Ако се работи за стоки распо-
редени на формите на извоз К и Д, организацијата на 
здружен труд, кон рекламационата пријава приложува по-
тврда од овластената банка за намалување на континген-
тите односно на дозволите за вредноста на повеќе изврше-
ниот извоз. 

Против организацијата на здружен труд и одговорно-
то лице поради повеќе извезените стоки распоредени на 
формите на извоз К и Д, банката поднесува пријава за пре-
кршок, сообразно со член 154 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство. 

60) При контролата на извршувањето на пријавената 
работа особено се контролира дали извезените стоки и ус-
луги се наплатени во законски утврдениот рок (член 42 од 
Законот за девизното работење). 

Во случаите кога законскиот рок истекол а наплата 
не е извршена и кога наплата е извршена по истекот на за-
конски утврдениот рок, против организацијата на здружен 
труд и одговорното лице банката поднесува пријава за 
стопански престап сообразно со член 173 точка 7 од Зако-
нот за девизното работење. 

61) Кога во текот на извршувањето на пријавената 
работа ќе настане разлика помеѓу извршениот извоз и из-
вршената наплата, која не е договорена; организацијата 
на здружен труд е должна таквата разлика да ја оправда 
во смисла на прописите што се донесуваат врз основа на 
член 51 од Законот за девизното работење. 

62) Правдање на склучените договори за извоз се 
врши по извршувањето на контролата дека пријавените 
стоки се извезени и наплатени, дека евентуално настаната-
та разлика е оправдана и дека е поднесена пријава за сто-
рена повреда на законските прописи. 

23. Контрола на извршувањето на договорите за увоз 
63) Кога при споредување на податоците од докумен-

тите за извршениот увоз и документите за извршеното 

плаќање со податоците во пријавата за склучен договор за 
увоз ќе се установи неусогласеност, банката за тоа писме-
но ја известува организацијата на здружен труд - увозник 
со повикување со определени документи односно со изме-
ни на документите, сообразно со важечките прописи, да 
изврши усогласување на тие податоци односно да ги об-
разложи случаите во кои тоа не може да го стори. 

64) При контрола на податоците за извршување на 
увозот, во случаите кога стоките или услугите се однапред 
платени, особено треба да се обрне внимание дали увозот 
е извршен во законски утврдениот рок. Рокот за увоз се 
смета од датумот на извршеното плаќање. 

Како датум на извршување на плаќањето се смета де-
нот кога банката овластена за работи со странство и дала 
налог на сириската банка да му изврши исплата на стран-
ското лице односно кога дала извештај за извршената ис-
плата од акредитивите (член 46 од Законот за девизното 
работење). 

Како датум на извршување на увозот на стоки се сме-
та денот кога е извршено увозно царинење (член 46 став 3 
од Законот за девизното работење), а како датум на из-
вршен увоз на услуга е денот што ќе го пропише сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија (член 42 став 8 од Законот за девизното работе-
ње). 

Кога организацијата на здружен труд не ќе ги увезе 
платените стоки или услуги во законски утврдениот рок, 
банката поднесува пријава против оваа организација и од-
говорното лице за сторен стопански престап сообразно со 
член 173 точка 9 од Законот за девизното работење. 

65) Разликите настанати во текот на извршувањето 
на работите на увоз, организациите на здружен труд ги 
'Правдаат во согласност со прописот што се донесува врз 
основа на член 51 од Законот за девизното работење. 

66) По извршената контрола на реализираната рабо-
та на увоз, кога ќе се констатира дека работата е извршена 
во смисла на важечките прописи, ќе се изврши правдање -
затворање на заклучокот. Во спротивно ќе се поднесе при-
јава за стопански престап односно прекршок. 

67) По работите на извоз и увоз на стоки по кои орга-
низациите на здружен труд не се должни да поднесат при-
јави за склучени договори сообразно со Наредбата за на-
чинот и роковите за поднесување пријави за склучени до-
говори за надворешнотрговски промет, банката врши кон-
трола на извршувањето на тие работи на ист начин како и 
кај работите на извоз и увоз што се пријавуваат. 

24. Контрола на извршувањето на посебни форми на над-
ворешнотрговски промет и контрола на извршувањето на 
стопански услуги и други форми на надворешнотрговски 

промет 
68) Контрола на реализацијата на овие работи се 

врши на начинот предвиден за работите на редовен извоз 
односно редовен увоз на стоки и на начинот регулиран со 
посебни сојузни закони и други прописи донесени во сог-
ласност со тие закони. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
69) Пријавувањето на договори за надворешнотргов-

ски промет во 1986 година се врши кај народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни, сообразно со член 164 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85). 

70) По исклучок од досегашната постапка - од пре-
тходното евидентирање на пријавите за склучени догово-
ри за увоз во народните банки територијално надлежни за 
организациите на здружен труд - корисници на стоките, 
што е утврдена со упатството на Народната банка на Ју-
гославија бр. З/И-З од 6 јануари 1984 година, во 1986 годи-
на пријави за склучени договори за увоз со сета потребна 
документација што се приложува сообразно со важечките 
прописи, а според ова упатство, директно се поднесуваат 
до народните банки територијално надлежни за организа-
циите на здружен труд - увозници. 

71) Постапката на пријавување на нереализирани ра-
боти на извоз и увоз, сообразно со член 188 од Законот за 
девизното работење е регулирана со Наредбата за начи-
нот на усогласување на пријавите за склучени договори за 
надворешнотрговски промет поднесени до 31 декември 
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1985 година со прописите што се применуваат во 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85). 

72) Утврдување на определени права на увоз односно 
права на извоз и права на плаќање на организациите на 
здружен труд, во 1986 година, се врши сообразно со член 
163 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство и член 191 од Законот за девизното работење. 

73) Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр. 149 
25 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот 
на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

927 
Врз основа на член 126 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВО-
ЗОТ И УВОЗОТ, НАПЛАТУВАЊАТА И ПЛАЌАЊАТА, 
КАКО И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА УТВРДЕНИТЕ ПРА-

ВА НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ 
1. Банката овластена за работи со странство (во ната-

мошниот текст: овластената банка) која на организација 
на здружен труд или друго општествено правно лице (во 
натамошниот текст: организацијата на здружен труд) и ги 
пресметува општествено признатите репродукциони по-
треби, води за таа организација евиденција за извозот и 
увозот, наплатувањата и плаќањата и за користењето на 
утврдените права на увоз и плаќање, на начинот пропи-
шан со оваа одлука. 

2. Евиденцијата за извозот на стоки и услуги ги опфа-
ќа податоците за извршениот извоз на стоки според про-
пишаните форми на извозот на стоки (ЛБ, Кк, Кв, Д), и за 
извршените услуги, и се води на Образецот бр. 1, кој е от-
печатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел. 

Податоците за извршениот извоз се искажуваат во 
динари според курсот од член 35 став 2 на Законот за де-
визното работење (во натамошниот текст: Законот). 

3. За искажување на податоците во евиденцијата од 
точка 2 на оваа одлука за извршениот извоз на стоки и за 
извршениот извоз на услуги на облагородување се корис-
тат податоците што Сојузната управа за царини ги обезбе-
дува во согласност со одредбите на член 121 од Законот. 
Услугата на облагородување ја опфаќа и вредноста на до-
датниот материјал. 

За искажување на податоците за извршениот извоз на 
услуги се користат податоците од документите врз основа 
на кои се утврдува денот на извршената услуга, во соглас-
ност со прописот од член 42 став 8 на Законот. На овласте-
ната банка овие документи и ги доставува организацијата 
на здружен труд, во рок од 15 дена по истекот на месецот 
во кој е извршена услугата. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, ор-
ганизациите на здружен труд што вршат услуги на превоз 
на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, како и 
ПТТ услуги, наместо документите пропишани во тој став, 
доставуваат извештај за извршените услуги, месечно до 
15-ти во месецот за изминатиот месец, што го потпишува-
ат овластените лица во организацијата на здружен труд. 

При внесувањето на податоците во евиденцијата за 
извршениот извоз на услуги во Образецот бр. 1, во колона-
та „Забелешка" се наведува видот на услугата. 

Со евиденцијата од точка 2 на оваа одлука се опфаќа 
извршениот извоз на стоки и услуги со наплатување во го-
тово и извозот на стоки и услуги на кредит. Ако извозот 
на стоки и услуги е извршен на кредит, во Образецот бр. 1, 
во колоната „Забелешка" се наведуваат зборовите: „на 
кредит". 

4. Евиденцијата за извршените наплатувања ги опфа-
ќа податоците за наплатувањата на извозот на стоки и ус-
луги и за другите извршени наплатувања, и тоа: 

1) преку овластена банка; 
2) преку контокорентна сметка по работи на долго-

рочна производствена кооперација со странство; 
3) преку контокорентната сметка по извоз на услуги; 
4) со увоз на стоки, и 
5) со пребивање на побарување со долгување. 
-Евиденцијата од став 1 на оваа точка се води на Об-

разецот бр. 2, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставу-
ва нејзин составен дел. Податоците во евиденцијата се ис-
кажуваат во динари според курсот од член 35 став 2 на 
Законот. 

5. Извршените наплатувања се евидентираат врз ос-
нова на податоците, и тоа: 

1) наплатувањата извршени преку овластените банки 
- од документот што се користи во платниот промет со 
странство, во согласност со прописот за начинот на врше-
ње платен промет со странство, кој го обезбедува овласте-
ната банка перку која е извршено наплатувањето од 
странство; 

2) наплатувањата извршени преку контокорентна 
сметка - од документот што се користи за евидентирање 
на промена на контокорентната сметка. На овластената 
банка овој документ и го доставува организацијата на 
здружен труд, во рок од 15 дена од денот на истекот на ро-
кот за доставување на извештајот за прометот и состојба-
та на контокорентната сметка, односно овластената банка 
која евидентно ја води таа сметка, во рок од 15 дена од де-
нот на извршената промена на контокорентата сметка; и 

3) наплатувањата на извозот што се извршени со увоз 
на стоки - од царинската декларација за извршениот увоз 
на стоки односно од одобрението за пребивање на побару-
вањето со долгување. Овие документи организацијата на 
здружен труд А ги доставува на овластената банка, во рок 
од 15 дена од денот на царинењето на стоките односно од 
денот на издаденото одобрение. 

За извршената наплата на извозот на стоки и услуги 
на кредит (главница и камата), во Образецот бр. 2, во ко-
лоната „Забелешка" се наведуваат зборовите: „наплатува-
ње на кредит". 

6. За утврденото и ангажираното право на извоз на 
стоки за кои е пропишана формата на извозот (Кк, Кв, Д) 
се води одвоено евиденција на Образецот бр. 3, кој е отпе-
чатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка се води посебно 
за секоја форма на извозот и ги опфаќа податоците за ви-
дот и количината на стоките (Кк, Д) односно за видот и 
вредноста на стоките (Кв, Д), за кои е утврдено дека 
можат да се извезат, како и податоците за делот на утврде-
ниот контингент односно дозволата, ангажиран за прија-
вување на договори за извоз и за делот слободен за прија-
вување на извоз. При внесувањето на податоците во еви-
денцијата, во Образецот бр. 3, до колоната „Забелешка" се 
наведува земјата на извозот. 

Пријавување на склучени договори за извоз (за редо-
вен извоз односно за конкретна форма на извозот во рам-
ките на другите форми на надворешнотрговскиот промет) 
стоки на формите на извозот (Кк, Кв, Д), се врши врз осно-
ва на потврдата од овластената банка што се издава на 
Образецот бр. За, кој е отпечатен кон оваа одлука и пре-
тставува нејзин составен дел. 

7. Евиденцијата за увозот на стоки и услуги се води 
на Образецот бр. 4,. кој е отпечатен кон оваа одлука и пре-
тставува нејзин составен дел. 

Податоците за извршениот увоз на стоки и услуги се 
искажуваат во евиденцијата од став 1 на оваа точка во ди-
нари според курсот од член 35 став 2 на Законот. 

8. Со евиденцијата од точка 7 на оваа одлука се опфа-
ќаат податоците за извршениот увоз на стоки според про-
пишаните форми на увозот (ЛБ, ЛБО, Кк, Кв, Д) и за из-
вршениот увоз на услуги. За стоки на пропишаната форма 
на увозот (ЛБ, ЛБО, Кк, Кв, Д), што се увезуваат од обла-
городување од странство, извршената услуга на облагоро-
дување не се искажува во оваа евиденција како извршена 
услуга, туку како извршен увоз на стоки на соодветна фор-
ма на увозот. 

Истовремено, со искажувањето на податоците за из-
вршениот увоз на услуги, во Образецот бр. 4, во колона 10 
„Забелешка" се наведуав видот на услугата. 

9. За искажување на податоците за извршениот увоз 
на стоки и услуги на облагородување во странство се ко-
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ристат податоците што Сојузната управа за царини ги 
обезбедува во согласност со одредбите на член 121 од За-
конот. 

За искажување на податоците за извршен увоз на ус-
луги се користат податоците од фактурата односно од со-
одветната исправа за услугата што ја извршило странско 
лице. Организацијата на здружен труд овие документи и 
ги доставува на овластената банка во рок од 15 дена од де-
нот на нивниот прием. 

10. Евиденцијата за извршеното плаќање на увозот 
на стоки и услуги и за другите плаќаш се води на Образе-
цот бр. 5, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува 
нејзин составен дел. 

Извршените плаќања се евидентираат врз основа на 
податоците, и тоа: 

1) плаќањата извршени преку овластените банки - од 
документите што се користат во платниот промет со 
странство, во согласност со прописот за начинот на врше-
ње платен промет со странство, што ги обезбедува овлас-
тената банка преку која е извршено плаќањето во стран-
ство; 

2) плаќањата извршени преку контокорентна сметка 
- од документот што се користи за евидентирање на про-
мена на контокорентната сметка. На овластената банка 
овој документ А го доставува организацијата на здружен 
труд, во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за до-
ставување на извештајот за прометот и состојбата на кон-
токорентната сметка, односно овластената банка што еви-
дентно је води таа сметка, во рок од 15 дена од денот на 
извршената промена на контокорентната сметка; 

3) плаќањето на увозот кое е извршено со извоз на 
стоки - од царинската декларација за извршениот извоз на 
стоки односно од одобрението за пребивање на долгувани 
со побарување. Овие документи организацијата на 
здружен труд и ги доставува на овластената банка, во рок 
од 15 дена од денот на царинењето на стоките односно од 
денот на издаденото одобрение за пребивање на долева-
њето со побарување. 

И. За утврденото и ангажираното право на увоз на 
стоки за кои е пропишана форма на увозот (Кк, Кв, Д), се 
води одвоено евиденција на Образецот бр. 4а, кој е отпеча-
тен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка се води за секоја 
форма на увозот (Кк, Кв, Д) и ги опфаќа податоците за ви-
дот и количината на стоките (Кк, Д) односно за видот и 
вредноста на стоките (Кв, Д), за кои е утврдено дека 
можат да се увезат. Евиденцијата ја опфаќа како увоз на 
стоки на пропишаната форма (Кк, Кв, Д) услугата на об-
лагородување на стоки во странство. Во евиденцијата се 
искажуваат податоците: 

1) за делот на правото на увоз од утврдениот контин-
гент односно дозвола, ангажиран за прифаќање на пријави 
за склучен договор за увоз, за поднесување налози за пла-
ќање на стоки чиј увоз не се пријавува, како и за увоз од 
консигнациони складови на странски лица во Југославија, 
и 

2) за делот на правото на увоз од утврдениот контин-
гент односно дозвола, слободен за пријавување на догово-
ри за увоз на стоки, односно за плаќање на стоки чиј увоз 
не се пријавува, како и за увоз од консигнациони складови 
на странски лица во Југославија. 

При внесувањето на податоците во евиденцијата од 
став 1 на оваа точка, во колоната „Забелешка" се наведува 
земјата на увозот. 

За прифаќање на пријава за склучен договор за увоз 
на суровини и репродукциони материјали и за увоз на су-
ровини и репродукциони материјали од консигнационен 
склад на странско лице во Југославија на формите на уво-
зот (Кк, Кв, Д) служи потврдата што ја издава овластена-
та банка на Образецот бр. 11, кој е отпечатен кон оваа од-
лука и претставува нејзин составен дел. Потврдата на овој 
образец се издава и за прифаќање на пријава за склучен 
договор за увоз на стоки на формата на увозот (КК, Кв, Д) 
од облагородување. 

12. Евиденцијата за општествено признати репродук-
циони потреби се води на Образецот бр. 6, кој е отпечатен 
кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка ги опфаќа пода-
тоците: 

1) за пресметаните општествено признати репродук-
циони потреби за тековната година, со динамика по три-
месечја; 

2) за износот на зголемувањето односно намалување-
то на пресметаните општествено признати репродукцио-
ни потреби; 

3) за делот на општествено признатите репродукцио-
ни потреби ангажиран за прифаќање на пријави за склучен 
договор за увоз; за поднесување налози за плаќање на сто-
ки чиј увоз не се пријавува; за увоз од консигнациони скла-
дови на странски лица во Југославија, како и налози за 
други плаќања што се вршат во рамките на општествено 
признатите репродукциони потреби; 

4) за делот на општествено признатите репродукцио-
ни потреби слободен за ангажирање за целите од потточка 
3) на оваа точка; и 

5) за делот на општествено, признатите репродукцио-
ни потреби користен за извршените плаќања за увоз на 
стоки и за извршени други плаќања што се вршат во рам-
ките на општествено признатите репродукциони потреби. 

За стоки на формата на увозот ЛБО што се увезуваат 
од облагородување во странство, извршената услуга на 
облагородување се искажува како извршен увоз на стоки 
на формата ЛБО, и вредноста на услугата се евидентира 
во колона 8 на Образецот бр. 6. 

Во евиденцијата од став 1 на оваа точка податоците 
се искажуваат во динари според курсот од член 35 став 2 
на Законот. 

13. Овластената банка од точка 1 на оваа одлука изда-
ва потврда на Образецот бр. 7, кој е отпечатен кон оваа од-
лука и претставува нејзин составен дел, која служи за при-
фаќање на пријава за склучен договор за увоз на стоки на 
формата на увозот ЛБО, за поднесување налози за плаќа-
ње стоки на таа форма чиј увоз не се пријавува, за увоз на 
тие стоки од консигнациони складови на странски лица во 
Југославија, како и за други плаќања што се вршат во рам-
ките на општествено признатите репродукциони потреби. 
Потврдата на овој образец се издава и за прифаќање на 
пријава за склучен договор за увоз на стоки од облагоро-
дување на формата на увозот ЛБО, 

14. Овластената банка од точка 1 на оваа одлука изда-
ва потврда од точ. 6, 11, 13, 20 и 22 на оваа одлука во три 
примероци, од кои: 

- еден примерок (оригиналот) се прилага кон прија-
вата за склучен договор на надворешнотрговска работа, 
односно кон налогот за плаќање; 

- еден примерок се користи за евидентирање на пода-
тоците во соодветните евиденции пропишани со оваа од-
лука, а 

- еден примерок банката задржува за своите други 
потреби. 

Овластената банка води регистар на издадените по-
тврди од став 1 на оваа точка. Издадената потврда носи 
број под кој е заведена во регистарот и датум кога е изда-
дена. Регистарот ги содржи податоците: реден број, датум 
на издавањето на потврдата, назив на организацијата на 
здружен труд на која и е издадена потврдата, ознака и из-
нос во странска валута и износ во дианри според курсот 
од член 35 став 2 на Законот, на кој е издадена потврдата. 

15. Евиденцијата за извршениот увоз на опрема по 
формите на увозот (ЛБ, ЛБО, Кк, Кв, Д) се води одвоено 
на Образецот бр. 4 од точка 7 на оваа одлука, како за опре-
ма што се увезува со плаќање во готово, така и за опрема 
што се увезува на кредит. 

16. Извршените плаќања на увозот на опрема се еви-
дентираат одвоено на Образецот бр. 5 од точка 10 на оваа 
одлука. 

17. Евиденцијата за обемот на плаќањето на опрема-
та што го пресметува овластената банка, во согласност со 
член 115 став 5 од Законот, се води на Образецот бр. 8, кој 
е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел. 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка ги опфаќа пода-
тоците: 

1) за утврдениот обем на плаќањето на увозот на оп-
ремата, со податоци за делот на пресметаната амортиза-
ција и за делот на остварениот извоз; 

2) за износот на обемот на плаќањето ангажиран за 
пријавување и плаќање на увозот на опрема според пропи-
шаните форми на увозот (ЛБО, Кк, Кв, Д и вкупно); и 

3) за износот на обемот на плаќањето слободен за 
пријавување и плаќање на увозот на опрема. 

18. Евиденцијата за обемот на правото на увоз на оп-
рема на пропишаните форми на увозот (Кк, Кв, Д) се води 
на Образецот бр. 4а од точка 11 на оваа одлука. 
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19. За обемот на правото на увоз на опрема на пропи-
шаната форма на увозот ЛБО не се води посебна евиден-
ција, со оглед на тоа дека обемот на плаќањето на увозот 
на опрема претставува истовремено и обем на правото на 
увоз на опрема на таа форма на увозот. 

Во евиденцијата од точка 17 на оваа одлука за опрема 
на формата на увозот ЛБО се искажуваат податоците за 
ангажираниот обем на плаќањето на увозот на опрема 
што се воедно и податоци за ангажираниот обем на право-
то на увоз на опрема на таа форма на увозот. 

20. За прифаќање на пријава за склучен договор за 
увоз на опрема и за увоз на опрема од консигнационен 
склад на странско лице во Југославија служи потврдата 
што ја издава овластената банка на Образецот бр. 9, кој е 
отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел. 

За прифаќање на пријава за склучен договор за увоз 
на опрема и за увоз на опрема од консигнационен склад на 
странско лице во Југославија на формите на увозот (Кк, 
Кв, Д), потврдата од став 1 на оваа точка се издава врз ос-
нова на податоците за евиденциите од точ. 17 и 18 на оваа 
одлука, износот на ангажираниот обем на плаќањето се 
евидентира во евиденцијата од точка 17 на оваа одлука, а 
износот на ангажираното право на увоз се евидентира во 
евиденцијата од точка 18 на оваа одлука. -

За прифаќање на пријава за склучен договор за увоз 
на опрема и за увоз на опрема од консигнационен склад на 
странско лице во Југославија на формата на увозот ЛБО, 
потврдата од став 1 на оваа точка се издава врз основа на 
податоците во евиденцијата од точка 17 на оваа одлука и 
износот на ангажираниот обем на плаќањето се евиденти-
ра во таа евиденција. 

21. Евиденцијата за обемот на правото на увозот на 
опрема на кредит според пропишаните форми (ЛБО, Кк, 
Кв, Д), кој се пресметува во согласност со одредбите на 
член 125 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, како и за ангажирањето на тој обем на пра-
вото за пријавување увоз на опрема на кредит, се води од-
воено на обрасците бр. 4а од точка 11 и бр. 8 од точка 17 
на оваа одлука. 

22. Евиденциите за увозот и плаќањето на стоки за 
широка потрошувачка посебно се водат за организациите 
на здружен труд на кои им е утврдено правото на увоз на 
тие стоки. 

Евиденцијата за обемот на правото на плаќање на 
увозот на стоки за широка потрошувачка се води на Обра-
зецот бр. 10, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин сос-
тавен дел. 

Евиденцијата од став 2 на оваа точка ги опфаќа пода-
тоците: 

1) за обемот на правото на плаќање утврдено на орга-
низацијата на здружен труд во соодветна форма на орга-
низирање во рамките на Стопанската комора на Југосла-
вија; 

2) за делот на обемот на правото на плаќање ан-
гажирано за прифаќање пријави за склучен договор за 
увоз, за поднесување налози за плаќање на стоки чиј увоз 
не се пријавува и за увоз на стоки од консигнациони скла-
дови на странски лица во Југославија; 

3) за делот на обемот на правото на плаќање слобод-
но за ангажирање за целите од потточка 27 на оваа точка. 

Евиденциите за извршениот увоз на стоки за широка 
потрошувачка и за извршените плаќања на увозот на тие 
стоки се водат одвоено на обрасците бр. 4 и 5 од точ. 7 и 10 
на оваа одлука. у 

Евиденцијата за утврденото и ангажирано право на 
увоз на стоки за широка потрошувачка на пропишаните 
форми на увозот (Кк, Кв, Д) се води одвоено на Образецот 
бр. 4а од точка 11 на оваа одлука. 

За прифаќање пријава за склучен договор за увоз на 
стоки за широка потрошувачка и налози за плаќање стоки 
чиј увоз не се пријавува, како и за увоз од консигнациони 
складови на странски лица во Југославија, служи потврда-
та што ја издава овластената банка на Образецот бр. 14, 
кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

23. Во обемот на правото на плаќање увоз на стоки на 
пропишаните форми на увозот (ЛБО, Кк, Кв, Д) и за не-
стоковни плаќања, што им се утврдува на организациите 
на здружен труд од областа на туризмот и угостителство-
то во смисла на член 127 од Законот, овластената банка 
води одвоена евиденција за секоја организација на 

здружен труд на Образецот бр. 10 од точка 22 на оваа од-
лука. 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка ги опфаќа пода-
тоците: 

1) за обемот на правото на плаќање утврден на орга-
низацијата на здружен труд во соодветна форма на орга-
низирање во рамките на Стопанската комора на Југосла-
вија; 

2) за делот на обемот на правото на плаќање ан-
гажирано за прифаќање на пријави за склучен договор за 
увоз, за поднесување налози за плаќање на стоки чиј увоз 
не се пријавува и за увоз на стоки од консигнациони скла-
дови на странски лица во Југославија; и 

3) за делот на обемот на правото на плаќање слобод-
но за ангажирање за целите од потточка 2 на оваа точка. 

Евиденциите за извршениот увоз на стоки и услуги и 
за извршеното плаќање на увозот на стоки и услуги и за 
нестоковните плаќања, се водат одвоено на обрасците бр. 
4 и 5 од точка 7 и 10 на оваа одлука. 

Евиденцијата за утврденото и ангажирано право на 
увоз на стоки на пропишаните обрасци за увоз (Кк, Кв, Д) 
се води одвоено на Образецот бр. 4а од точка 11 на оваа 
одлука. 

За прифаќање пријави за склучен договор за увоз, на-
лози за плаќање на стоки чиј увоз не се пријавува, за увоз 
на стоки од консигнациони складови на странски лица во 
Југославија, како и за нестоковни плаќања, служи по-
тврдата што ја издава овластената банка на Образецот бр. 
14 од точка 22 на оваа одлука, врз основа на податоците 
во евиденциите од ст. 2 и 4 на оваа точка. 

24. За организациите на здружен труд што имаат 
склучени договори за долгорочна производствена коопе-
рација со странство се водат одвоено евиденции за изво-
зот и увозот, наплатите и плаќањата за извоз и увоз што 
се вршат во рамките на тие договори. 

За водење на евиденции за извршениот извоз и из-
вршените наплати на извозот според догворите од став 1 
на оваа точка, се користат обрасците бр. 1, 2 и 3 и евиден-
тирањето се врши на начинот од точ. 2,4 и 6 на оваа одлу-
ка. 

За водења на евиденции за извршениот увоз и из-
вршените плаќања на увозот според договорите од став 1 
на оваа точка, се користат обрасците бр. 4, 4а и 5 пропи-
шани со оваа одлука и евидентирањето се врши на начи-
нот од точка 7 до 11. 

25. За организациите на здружен труд што вршат ра-
боти на надворешнотрговскиот промет во малогранични-
от промет, овластената банка води посебно евиденции за 
обемот на надворешнотрговскиот промет што тие органи-
зации можат да го извршат до количествата односно вред-
ностите и по видовите на стоки што им се распоредени со 
самоуправната спогодба од член 33 став 6 односно со ак-
тот од член 33 став 7 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство. 

26. За извозот на стоки во рамките на обемот на над-
ворешнотрговскиот промет од точка 25 на оваа одлука, 
овластената банка од таа точка води евиденција на Обра-
зецот бр. 12, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин сос-
тавен дел. 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка се води за секој 
вид и количество односно вредност на стоки утврдени во 
самоуправната спогодба од член 33 став 6 односно во ак-
тот од член 33 став 7 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство. При внесувањето на податоците во 
евиденцијата, во Образецот бр. 12 во колоната „Забелеш-
ка" се наведува земјата на извоз. 

Евиденцијата од став 2 на оваа точка содржи подата-
ок за пропишаната форма на извоз (ЛБ, Кк, Кв, Д). 

27. За увозот на стоки во рамките на обемот на надво-
решнотрговскиот промет од точка 25 на оваа одлука, ов-
ластената банка од таа точка води евиденција на Образе-
цот бр. 13, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин сос-
тавен дел. 

Евиденцијата од став 1 на оваа точка се води за секој 
вид и количество односно вредност на стоки утврдени во 
самоуправната спогодба од член 33 став 6 односно во ак-
тот од член 33 став 7 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство. При внесувањето на податоците во 
евиденцијата, во образецот бр. 13 во колоната „Забелеш-
ка" се наведува земјата на увоз. 

Евиденцијата од став 2 на оваа точка содржи подата-
ок за пропишаната форма на увоз (ЛБ, ЛБО, Кк, Кв, Д). 
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28. За извршениот извоз на стоки и извршените на-
плати за извозот на стоки во малограничниот промет, ов-
ластената банка од точка 1 на оваа одлука води одвоено 
евиденција на обрасците бр. 1 и 2 од точ. 2 и 4 на оваа од-
лука, за организациите на здружен труд чии што стоки се 
извезени и наплатени. 

За извршениот увоз на стоки и за извршените плаќа-
ња за увозот на стоки во малограничниот промет, овлас-
тената банка од точка 1 на оваа одлука води одвоено еви-
денции на обрасците бр. 4 и 5 од точ. 7 и 10 на оваа одлука, 
за организациите на здружен труд за кој е извршен увозот 
и плаќањето на стоки. 

29. За прифаќање на пријава за склучен договор за из-
воз на стоки во малограничниот промет служи потврдата 
на Образецот бр. 15, кој е отпечатен кон оваа одлука и е 
нејзин составен дел, што ја издава овластената банка од 
точка 25 врз основа на податоците во евиденцијата од точ-
ка 26 на оваа одлука. 

Кога се работи за пријавување на извоз на стоки на 
пропишана форма (Кк, Кв, Д), овластената банка од став 1 
на оваа точка издава потврда на Образецот бр. 15 врз ос-
нова на потврдата што ја издала овластената банка од 
точка 1 на Образецот бр. За од точка 6 став 3 на оваа одлу-
ка. 

За прифаќање на пријава за склучен договор за увоз 
на стоки на пропишани форми на извоз (Кк, Кв, Д), 
служат потврдите на Обрасците бр. За и 15, а кога се рабо-
ти за извоз на стоки врз форма на извозот ЛБ само по-
тврди на Образецот бр. 15. 

За прифаќање на пријава за склучен договор за увоз 
на стоки во малограничниот промет служи потврдата на 
Образецот бр. 15, што ја издава овластената банка од точ-
ка 25 врз основа на податоците во евиденцијата од точка 
27 на оваа одлука. 

Кога се работи за пријавување на увоз на стоки на 
пропишани форми на увоз (ЛБО, Кк, Кв, Д), овластената 
банка од точка 25 на оваа одлука издава потврда на Обра-
зецот бр. 15 врз основа на потврдата што ја издава овлас-
тената банка од точка 1 на оваа одлука на соодветен обра-
зец (бр. 7,9, 11 и 14). 

За прифаќање на пријава за склучен договор за увоз 
на стоки на пропишани форми (ЛБО, Кк, Кв, Д) служат 
потврдите од ст. 4 и 5 на оваа точка, а кога се работи за 
увоз на стоки на формата на увозот ЛБ, само потврдата 
од став 4 на оваа точка. 

30. За општествените правни лица од член 132 став 3 
на Законот, евиденциите за увозот, правата на увоз и пла-
ќање (стоковен и нестоковен план) ги води Народната бан-
ка на Југославија сообразно на точ. 7 до П , а потврдите за 
пријавување на увоз и поднесување на налози за плаќање 
ги издава на Образецот бр. 14 од точка 22 на оваа одлука. 

31. За општествените правни лица од член 132 став 4 
на Законот, евиденциите од точка 30 на оваа одлука ги во-
ди банката што ќе ја определи надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

32. Овластената банка од точка 1 на оваа одлука и до-
ставува на Народната банка на Југославија преку 
здружената банка месечни, тримесечни, полугодишни и 
годишни извештаи, и тоа: 

1) за вкупниот извоз на стоки и услуги во извештајни-
от период (збирни податоци од Образецот бр. 1); 

2) за вкупните наплати на извозот на стоки и услуги и 
за други наплати остварени во извештајниот период 
(збирни податоци од Образецот бр. 2); 

3) за вкупниот износ на правото на извоз на стоки на 
формите на извозот (Кк, Кв, Д) ангажирано за пријавува-
ње на извозот и слободно за пријавување на извозот (збир-
ни податоци од кол. 4 и 5 на Образецот бр. 3); 

4) за вкупниот увоз на стоки на формите на увозот 
(ЛБ, ЛБО, Кк, Кв, Д) и за вкупниот увоз на услуги из-
вршен во извештајниот период (збирни податоци од Обра-
зецот бр. 4); 

5) за вкупните плаќања на увозот на стоки и услуги и 
за други плаќања извршени во извештајниот период 
(збирни податоци од Образецот бр. 5.); 

6) за вкупното право на увозот на стоки на пропиша-
ните форми на увозот (Кк, Кв, Д) ангажирано за пријаву-
вање на увозот и слободно за пријавување на увозот (збир-
ни податоци од кол. 5 и 6 во Образецот бр. 4а); 

7) за вкупните општествено признати репродукциони 
потреби на организациите на здружен труд (збирни пода-
тоци од Образецот бр. 6); 

8) за извршениот увоз на опрема, за утврдениот и ан-
гажиран обем на увоз на опрема, како и за пресметаниот и 
ангажиран обем на правото на плаќање. 

За извршениот увоз на опрема се користат збирните 
податоци од Образецот бр. 4, што се води за опрема. 

За утврдениот и ангажиран обем на правото на увоз 
на опрема на формите на увозот (Кк, Кв, Д) се користат 
збирните податоци од Образецот бр. 4а, што се води за оп-
рема. 

За пресметаниот и ангажираниот обем на правото на 
плаќање на увозот на опрема се користат збирните пода-
тоци од Образецот бр. 8. Збирните податоци од колона 4 
на тој образец истовремено се и податоци за ангажирани-
от обем на правото на увоз на опрема на формата на уво-
зот ЛБО; 

9) за увозот и плаќањето на стоки за широка потро-
шувачка (збирните податоци од евиденциите на обрасците 
бр. 4, 4а и 5) и за утврдениот, ангажираниот обем на пра-
вото на увоз и плаќање на стоки за широка потрошувачка 
(збирните податоци од Образецот бр. 10); 

10) за увозот и плаќањето за организациите на 
здружен труд од областа на туризмот и угостителството 
(збирните податоци од евиденциите на Обрасците бр. 4,4а 
и 5) и за утврдениот, ангажираниот и слободен обем на 
правото на увоз и плаќање за тие организации на здружен 
труд (збирните податоци од Образецот бр. 10); 

11) за извозот и наплатите, за увозот и плаќањата 
според договрите за долгорочна производствена коопера-
ција со странство (збирните податоци од евиденциите на 
обрасците бр. 1, 2, 3, и 4а и 5 што се водат за организации-
те на здружен труд што ги имаат склучено тие договори); 
и 

12) за извозот и наплатите, за увозот ft плаќањата на 
стоки во малограничниот промет (збирните податоци од 
евиденциите на обрасците бр. 1, 2, 4, 4а и 5). 

За утврдениот ангажиран и слободен обем на извозот 
односно увозот во малограничниот промет (збирните под-
атоци од евиденциите на обрасците бр. 12 и 13). Извешта-
јот што ги опфаќа овие податоци го доставува овластена-
та банка од точка 25 на оваа одлука. 

33. Извештаите од точка 32 на оваа одлука, овласте-
ните банки и ги доставуваат на Народната банка на Југос-
лавија преку здружената банка во рок од 15 дена од денот 
на истекот на извештајниот период. 

34. Збирните податоци за вкупно пресметаните оп-
штествено признати репродукциони потреби на организа-
циите на здружен труд, за текуштата година, овластената 
банка од точка 1 на оваа одлука и ги доставува на Народ-
ната банка на Југославија преку здружената банка до 10 ја-
нуари текуштата година. 

35. При склучувањето на самоуправните спогодби во 
рамките на формите на организирање во Стопанската ко-
мора на Југославија, со кои се распоредуваат и утврдуваат 
правата на увоз и плаќање, организацијата на здружен 
труд треба да ја наведе овластената банка што и ги пре-
сметува општествено признатите препродукциони потре-
би и ја води евиденцијата од член 126 на Законот, заради 
доставување на самоуправната спогодба на таа банка. 

Организацијата на здружен труд во барањето што го 
поднесува до надлежниот сојузен орган за добивање до-
звола за извоз односно увоз или некој друг акт со кој се ут-
врдуваат правата на увоз и плаќање, треба да ја наведе ов-
ластената банка што и ги пресметува општествено при-
знатите препродукциони потреби и ја води евиденцијата 
од член 126 на Законот, заради доставување на таа банка 
дозвола односно тој друг акт. 

36. Народната банка на Југославија, по потреба, дава 
упатства и објасненија за спроведување на оваа одлука. 

37. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", се примену-
ва од I јануари 1986 година. 

О. бр. 148 
18 декември 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

на Народната банка 
на Југославија, 

гувернер 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 
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Образец бр. 5 
Г ( 

(репродукција, опрема, 
широка потрошувачка) 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПЛАЌАЊА НА УВОЗОТ НА СТОКИ, 
УСЛУГИ И ДРУГИ ПЛАЌАЊА 

(Организација на здружен труд) 
(во динари по курсот од чл. 35. ст. 2. на ЗДР) 

Документ И з в р ш е н и п л а ќ а њ а 

Увоз на стоки Увоз на услуги 

Ред. 
број Датум Опис Преку 

банка 

Преку 
конто-
корент 

Со извоз 
на стоки 

Со 
пребивање 

на долг. 
са побар. 

Преку 
банка 

Преку 
конто-

корент 
Други 

плаќања 
ЗАБЕ-

ЛЕШКА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образец бр. 6 

Година: 

Пресметани ОПРП: 

I Тримесечје 

И Тримесечје -

III Тримесечје " 

IV Тримесечје 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 

(Организација на здружен труд) 

(во динари по курсот од чл. 35. ст. 2. на ЗДР) 

Документ Корекција Искористено за извршени плаќања 

Ред. 
број Датум Оние Зголе-

мување 
Нама-
лување 

Анга-
жирано 

Слободно 
за анга-
жирање 

На увоз 
на стоки 

Други, 
друга 

плаќања 
Вкупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Тримесечје 
1. 
2. 
3. итд. 

И Тримесечје 

2. 
3. итд. 

III Тримесечје 
1. 
2. 
3. итд. 

IV Тримесечје 
1. 



Понеделник, 30 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 73 - Страна 2135 

Образец бр. 7 

Образец бр. 8 

I 



Страна 2140 - Број 73 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 30 декември 1985 

Образец бр. 9 



Понеделник, 50 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 73 - Страна 2085 

(во динари по курс од чл. 35 ст. 2 на ЗДР) 
Реден 
број 

Документ Анга-
жирано 

Сло-
бодно 

Искористено 
за извршените 

плаќања 
ЗАБЕЛЕШКА 

Реден 
број 

Датум Опис 
Анга-

жирано 
Сло-

бодно 
Искористено 

за извршените 
плаќања 

ЗАБЕЛЕШКА 

1 2 3 4 5 6 7 

ч 

1) Се наведува: „стоки за широка потрошувачка" или „за туризам и угостителство" 

Образец бр. 10 
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Документ Ангажирано Слободно 

Реден 
број 

Датум Опис Количина Вредност Количина Вредност ЗАБЕЛЕШКА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-

) 

( 
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928. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ ГАРАНЦИИ, СУПЕРГАРАНЦИИ И 
ДРУГИ ФОРМИ НА ГАРАНТИРАЊЕ ШТО БАНКАТА 
ОВЛАСТЕНА ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖЕ ДА 

ГИ ДАВА ВО РАБОТИТЕ СО СТРАНСТВО 

1. Банката овластена за работи со странство (во ната-
мошниот текст: овластената банка) може да ги дава за 
сметка на организации на здружен труд и други општес-
твени правни лица, како и за сметка на странски лица, 
следните видови гаранции, супергаранции и други форми 
на гарантирање во работи со странство и тоа: 

!) Плативи гаранции плаќање обврски по кредитни 
работи со странство на организации на здружен труд, ов-
ластени банки и странски лица под условите од Законот за 
кредитните односи со странство, 

2) Чинидбени гаранции: 

- за јавни наддавања во странство по инвестициони 
работи, испораки на стоки или увоз на стоки и извршува-
ње на услуги, со кои се гарантира дека југословенски учес-
ник на јавно наддавање нема да се откаже од работата, ако 
таква работа добие на јавно наддавање односно нема да се 
откаже од испорака на стоки, увоз или вршење на услуги; 

- за добро извршување на работа, со кои се гаранти-
ра добро извршување на една работа или извршување на 
определени обврски во рамките на договорот за изведува-
ње на инвестициони работи во странство, договорот за ис-
порака на опрема, договорот за вршење на услуги и сл.; 

- за враќање аванс, со кои се гарантира враќање на 
аванс на странски давател на аванс, кој домашна органи-
зација на здружен труд го примила на име на извршување 
инвестициони работи, испорака на договорена опрема и 
сл.; 

- за инвестициони работи во странство, за испорака 
на стоки, увоз на стоки или вршење на услуги што се ос-
тварува без јавно наддавање во директни преговори со 
странски партнер - купувач, со кои се гарантира дека ју-
гословенски учесник во преговорите нема да се откаже од 
работата, ако таквата работа ја добие во директни прего-
вори односно дека нема да се откаже од испорака на сто-
ки, увоз на стоки или вршење на услуги доколку се потпи-
ше договорот; 

- консигнациони, со кои му се гарантира на странски-
от сопственик на стоки (принципал) дека држателот на 
консигнационен склад ќе му ја трансферира во определе-
ниот рок вредноста на продадените стоки, или дека стоки-
те што се наоѓаат во консигнација ќе му бидат вратени 
ако се раскине договорот за држење на консигнационен 
склад односно ако истекне рокот на важењето на догово-
рот, или дека ќе му биде исплатена вредноста на евентуал-
но исчезнати или пропаднати стоки во консигнација; 

- за гарантен депозит според условитите од потпиша-
ниот договор, со кој се гарантира покритие односно враќ-
ање на гарантниот депозит (retention money) во случаи во 
кои инвеститорите, наместо од вредноста на ситуациите 
да одбијат определен процент на име на гарантен депозит, 
прифаќаат банкарска гаранција на договорениот износ на 
гарантниот депозит; 

- за плаќање пенали, со кои се гарантира плаќање на 
пенали предвидени со договорот за испорака на опрема и 
други стоки, односно со договорот за изведување на ин-
вестициони работи; 

- за поаѓање депозит, со кои се гарантира дека до-
машни правни лица, во случај ,да бидат повикани, ќе по-
ложат соодветен лзнос на странски средства за плаќање на 
име задолжител i депозит врз основа на судски и арбит-

р а ж а спорови, како и по основ на учествување на јавно 
наддавање; 

- за враќање на изнајмени машини, со кои се гаранти-
ра дека југословенската организација на здружен труд ќе 
му ја врати на странскиот сопственик изнајмената маши-
на и опрема, по извршените работи во земјата односно по 
истекот на важењето на договорот; 

- царински, со кои и се гарантира на странска цари-
нарница или на други надлежни органи дека југословен-
ската организација на здружен труд, која привремено уве-
зува определена градежна механизација истата повторно 
ќе ја извезе по завршувањето на работата, односно дека во 
спротивен случај ќе плати царина; 

- за враќање транспортни средства и амбалажа, со 
кои се гарантира враќање на вагони, вагон-цистерни и ам-
балажа на странски сопственик во определен рок; 

- шпедитерски, со кои му се гарантира на бродско 
претпријатие дека шпедитерот во определен рок ќе ги 
предаде условените документи (коносман и др.), кои на 
бродското претпријатие не му се предадени при презема-
њето на стоките; 

- за стоки увезени заради облагородување, со кои се 
гарантира дека стоките увезени врз основа на потпишани-
от договор заради облагородување ќе му се вратат на по-
рачувачот на услугите во преработена односно доработе-
на состојба или дека суровините ќе му бидат вратени на 
странскиот содоговарач во примената состојба и количи-
на, или дека стоките ќе бидат платени, доколку поради ви-
ша сила не може да се постапи во согласност со одредбите 
од оваа алинеја, 

- за плаќање закупнина за транспортни средства, под 
услов да се плаќа закупнина месечно, како и за плаќање на 
други видови закупнини; 

- за обврски од работниот однос; 
- за ретрансфер на странски капитал и трансфер на 

добивка, со кои се гарантира ретрансфер на странски ка-
питал вложен во домашни организации на здружен труд 
односно трансфер на остварена добивка од заедничко ра-
ботење, во согласност со сојузен закон; 

- за навремено отварање документарен акредитив; 
- за сигурност на плаќањето, со кои по работите од 

водењето на работи во странство се гарантира исплата на 
плати, набавка на материјали, плаќање на социјални и 
други придонеси и сл.; 

- за прифаќање документи од странски добавувачи и 
за плаќање на истите во договорениот рок односно по вта-
сувањето на бродови во југословенска лука; 

- бродарски, со кои му се гарантира на странски бро-
дар дека сопственик на стоките по изгубениот коносман е 
определена организација на здружен труд и дека во случај 
на пронаоѓање на коносманот стоките нема повторно да 
се побаруваат; 

- со кои се гарантира склучување на договор; 
- за плаќање салдо по работи на долгорочна индус-

триска и деловно-техничка кооперација; 
- за плаќање аеродромски услуги; 
- за плаќање лиценци и други права на индустриска 

сопственост; 
- за плаќање горива во меѓународниот друмски сооб-

раќај, 
2. Покрај гаранциите од точка 1 на оваа одлука ов-

ластените банки можат да даваат и други видови гаран-
ции што се појавуваат во работите со странство врз осно-
ва на согласност од Народната банка на Југослвија. 

3. Овластената банка може да му даде гаранција на 
корисникот директно или преку неговата банка. 

Овластената банка може да даде контрагаранција на 
странска банка која му дала своја гаранција на корисни-
кот. 

4. Овластените банки можат да му гарантираат на ко-
рисникот исполнување на обврската на главниот должник. 

Овластените банки можат да преземаат самостојни 
обврски спрема корисникот на гаранција. 

Овластените банки можат да даваат менични авали, 
солидарни гаранции и супергаранции врз основа на сог-
ласност од Здружението на банките на Југославија - Од-
бор за работи со странство. 

5. Овластената банка може да дава гаранции по кре-
дитни работи со странство под услов работата на која се 
однесува гаранцијата да е склучена во согласност со по-
себните услови пропишани врз основа на член 10 од Зако-
нот за кредитните односи со странство. 
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6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О бр. 138 
18 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик - гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
д-р Слобдан Станоевиќ, с.р. 

929. 
Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и на член 65 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ-
ТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1985 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за мерките за спроведување 

на монетарно-кредитната политика во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/85, 15/85, 25/85, 32/85, 
45/85, 57/85, 59/85 и 63/85) привремено се продолжува во 
1986 година - до денот на влегувањето во сила на пропи-
сот за мерките за спроведување на монетарно-кредитната 
политика во 1986 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр. 116 
19 декември 1985 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с.р. 

930. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ 
ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА СЕ ПРИМА-

АТ ВО ДЕПОЗИТ 
1. Банките овластени за работи со странство (во ната-

мошниот текст: овластените банки) можат на девизните 
сметки што им ги водат на странски правни односно фи-
зички лица (во натамошниот текст: странски лица) чие се-
диште односно живеалиште е во Југославија или во стран-
ство, да примаат во депозит од тие лица средства во кон-
вертибилни девизи. 

2. Овластените банки можат на сметките од точка 1 
на оваа одлука да примаат во депозит средства во пре-
сметковни валути од странски дипломатски, конзуларни, 
трговски и други претставништва во Југославија и од 
странски физички лица со живеалиште во Југославија. 

Средствата од став 1 на оваа точка можат да се при-
маат во депозит по уплатите што се вршат со дознака,чек 
или кредитно писмо што гласат на пресметковна валута. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ов-
ластените банки можат средства во пресметковни валути 
да примаат во депозит и од странски фирми што изведува-

ат инвестициони работи или вршат други услуги во Југо-
славија, во смисла на Законот за отстапување изградба на 
инвестиционен објект на странски изведувач на работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/76 и 36/79). Тие средства 
можат да се користат за плаќање на динарските трошоци 
во Југославија и за исплата на личните доходи односно за 
исплата на работниците во врска со изведувањето на ин-
вестициони работи и давањето на договорените услуги во 
Југославија. 

3. Уплати на средства на сметките од точка 1 на оваа 
одлука можат да вршат сопствениците на сметките, други 
странски лица и овластените банки по налози на организа-
ции на здружен труд и на други општествени правни лица 
за плаќање на увозот на стоки и услуги. 

На наплатите од сметките на странски лица од точка 
1 на оваа одлука што ќе ги остварат организации на 
здружен труд и други општествени правни лица со извоз 
на стоки и услуги се применуваат прописите што важат за 
наплати остварени од странство. 

Плаќањата во корист на сметките од став 1 на оваа 
точка по налози на организации на здружен труд и на дру-
ги општествени правни лица се вршат во согласност со 
прописите што се применуваат за увоз и плаќање на стоки 
и услуги. 

Уплатите на сметките од точка 1 на оваа одлука не 
можат да се вршат во ефективни странски валути. 

По исклучок од одредбата на став 4 од оваа точка, 
странските дипломатски и конзуларни претставништва, 
странските физички лица - членови и персонал на (стран-
ските) претставништва и странските новинари акредити-
рани во Југославија можат уплатите на своите сметки во 
конвертибилни девизи да ги вршат и во ефективни стран-
ски валути. Трговските и други претставништва на стран-
ски фирми во Југославија, персоналот на тие претстав-
ништва и странски физички лица можат на сметките на 
претставништвото во конвертибилни валути да ги полага-
ат непотрошените ефективни странски валути подигнати 
од тие сметки. 

4. Средствата на сметките од точка 1 на оваа одлука 
странското лице може да ги користи за динарски плаќања 
во Југославија, за трансфер во странство, како и за девиз-
ни плаќања во Југославија или во странство согласно со 
важечките прописи. 

Средствата од сметките од точка 1 на оваа одлука 
можат да им се исплатуваат на сопствениците на сметките 
и во ефективни странски валути. 

5. Средствата од депозитот на сметката од точка 2 на 
оваа одлука странското лице може да ги користи само за 
динарски плаќања во Југославија или за трансфер во зем-
јата од која средствата се примени во депозит. 

Исплатите извршени во динари од сметката од точка 
2 на оваа одлука не можат да се сторнираат и да се вратат 
на сметката. 

6. Конверзија на една конвертибилна девиза во друга 
може да се врши согласно со постојните прописи. 

Конверзија на примените средства во депозит во пре-
сметковни валути не може да се врши. 

7. Како депозити од точка 1 на оваа одлука се смета-
ат: 

1) депозит без намена; 
2) покритие по лоро акредитиви; 
3) покритие по ностро гаранции; 
4) гарантирани депозити на странски лица по основ 

на изведување инвестициони работи во Југославија и по 
основ на увезена и монтирана опрема; 

5) депозит на лоро сметки на странски банки. 
8. Депозитите од точка 7 под 1) на оваа одлука можат 

да бидат: 
1) по видување; 
2) со отказен рок до 3 месеци; 
3),орочени до една година. 
9. Депозитите од точка 2 на оваа одлука можат да се 

водат само по видување и на нив овластената банка не 
плаќа камата. 

10. Овластените банки што примаат во депозит сред-
ства од странски лица според одредбите на точ. 1 и 2 на 
оваа одлука се должни на народната банка на републиката 
односно на народната банка на автономната покраина да 
и доставуваат тримесечен извештај за состојбата и проме-
тот на тие депозити, до 10. во месецот по истекот на три-
месечјето. Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина и доставува на 
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Народната банка на Југославија збирен извештај за секое 
тримесечје до 15. во месецот по истекот на тримесечјето. 

П. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои сред-
ства на странски правни и физички лица можат да се при-
маат во депозит („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77, 
44/80, 27/81, 2/83, 4/83 и 42/83). 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр. 151 
25 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
др Слободан Станоевиќ, с.р. 

931. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85) Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА 
ЗЕМААТ И ДАВААТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА 
ДАВААТ И ПРИМААТ ГАРАНЦИИ ПО КРЕДИТНИТЕ 

РАБОТИ СО СТРАНСТВО 
1. Со оваа одлука се утврдуваат посебните услови 

под кои банките овластени за работи со странство (во по-
натамошниот текст: овластените банки) можат: 

1) да земаат кредити од странство; 
2) да даваат кредити на странство; 
3) да даваат и примаат гаранции и други форми на 

емство по кредити што организациите на здружен труд и 
други општествени правни лица ги склучуваат во стран-
ство; 

4) да земаат и даваат банкарски и кредитни линии и 
депозити; 

5) да земаат, односно да даваат среднорочни односно 
долгорочни стоковни кредити преку рамковните договори 
или договорите за кредитната линија; 

6) да склучуваат кредити во странство врз основа на 
хартии од вредност; 

7) да прибавуваат средства за издавање на обврзници 
на странски финансиски пазар. 

2. Овластените банки можат да склучуваат кредитни 
работи со странство од точка 1 на оваа одлука само во 
согласност со договорените услови во рамките на 
Здружението на банките на Југославија - Одбор за работи 
со странство; 

3. Договорените услови се утврдуваат посебно за се-
кој вид кредитни односи со странство а ги содржат след-
ните елементи: 

1) називот на странскиот кредитор; 
2) рокот на отплата односно наплата на кредитот; 
3) височината на максималната каматна стапка, про-

визиите и другите трошоци на кредитот - при задолжува-
њето односно височината на минималната каматна стапка 
и провизиите - при одобрување кредит на странство; 

4) почетокот на отплатата односно наплата на креди-
тот (grace период); 

5) височината на минималното готовинско учество на 
странскиот купувач или инвеститор (аванс и меѓуплаќа-
ње), односно најголем процент на кредитирање на стран-
ство; 

6) инструментите за обезбедување на наплата на кре-
дитот; 

7) клаузулите што не можат да се прифаќаат при за-
должување во странство односно клаузулите што мораат 
ха се вградат во договорите за кредитирање на странство 
ѕаради заштита на југословенските давачи на кредит; 

4. При склучување на кредитни работи со странство, 
овластените банки водат сметка за обемот и квалитетот 
Односно видот на обезбедувањето што го даваат односно 
примаат. 

5. Овластените банки при склучувањето или гаранти-
рањето на кредитот во странство не ќе ги прифаќаат клау-
зулите што не се вообичаени во односниот вид работење и 
правните односи што врз таа основа се формираат. 

Овластените банки посебно не ќе ги прифаќаат клау-
зулите што му даваат право на доверителот без вина на 
должникот да го запре понатамошното користење на кре-
дитот и да ја бара неговата превремена отплата. 

Овластените банки како давачи на гаранции или дру-
ги форми на емство, не ќе ги прифаќаат клаузулите со кои 
се одрекуваат од регресните права спрема должникот по 
издадената гаранција или ќе се одречат од вршењето на 
тие права за определено време, или се одрекуваат од на-
платата на другите свои побарувања спрема должникот за 
време на траењето на договорот. 

Овластените банки не ќе ги прифаќаат клаузулите со 
кои се зголемуваат трошоците на кредитот, освен оние 
што се документирани, а произлегуваат од: 

1) настапување на објективни околности; 
2) воведување мерки на надлежните власти што има-

ат сила на задолжителност за кредиторот, а со услов на 
правото на должникот на опција за превремено враќање 
на кредитот. 

6. Овластените банки можат да земаат и даваат во 
странство банкарски краткорочни кредити на линиите со 
утврдување на горниот лимит со можност на револвирање 
или поединечен (еднократен) кредит. 

Банкарските краткорочни кредитни линии можат да 
се договараат врз база на акцепт (акцептни кредити) и ка-
ко кредити за покривање на негативното салдо на текуш-
тата сметка на овластената банка во странство односно за 
покривање на долговното салдо на текуштата сметка на 
странската банка (overdraft кредит). 

Овластените банки можат да склучуваат (поединеч-
ни, еднократни) краткорочни кредити кога не постои рас-
положива склучена банкарска краткорочна revolving^n-
нија или кога определен вид работа не е предвидена во 
постојната линија. 

7. Заради организиран настап на странски финансис-
ки пазар, овластените банки се должни, пред склучување 
на кредитот во претходната постапка, заемно да се извес-
тат за намерата и условите за склучување на кредитни ра-
боти со странство. 

Заради меѓусебно известување, овластените банки до-
ставуваат до Здружението на банките на Југославија пода-
тоци што содржат: назив на кредиторот; вид на кредитот, 
износ на кредитот во странска валута, намена на креди-
тот, земја на кредитот - должникот и други значајни пода-
тоци. Тие податоци се доставуваат пред склучувањето на 
односната кредитна работа. 

Информацијата што претходно ја изработува 
Здружението на банките на Југославија, до 10-ти во месе-
цот за претходниот месец, врз основа на податоците од 
став 2 на оваа точка, содржи податоци за сите кредитни 
работи во странство и им се доставува на овластените 
банки, на Народната банка на Југославија и на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини. 

8. Заради прибавување на странски кредити и давање 
кредити на странство, овластените банки се должни да на-
стапуваат организирано како во поединечен настап така и 
во комерцијален. 

Банките ќе настојуваат на истиот финансиски пазар 
да не ја мултиплицираат понудата и побарувачката. 

9. Заради постигнување на поповолни услови при 
преговарање и склучување кредитни работи со странство, 
овластените банки се должни во рамките на Здружението 
на банките на Југославија - Одборот за работа со стран-
ство, да разгледуваат и договараат: 

1) организирање на заеднички настап или конзорци-
ум за прибавување на странски кредити за група проекти, 
за еден поголем проект од интерес за повеќе банки или за 
земање кредит за други потреби; 

2) поединечни задолжувања во странство; 
3) прибавување-давање на рамковни стоковни креди-

ти; 
4) можност на кофинансирање (учество на повеќе 

странски финансиски институции и банки во финансира-
њето на еден проект); 

5) пласман, купување и продавање на хартии од вред-
ност на странскиот пазар; 

6) најпогодни извори и начин на прибавување на 
странски кредити; 
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7) други прашања во врска со склучување на кредит-
ни работи со странство; 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на рамковни-
те услови за организиран настап на домашни лица на 
странскиот финансиски пазар („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/78). 

11. Оваа одлука ќе се применува додека не се постиг-
не спогодба на овластените банки од член 10 став 1 на За-
конот за кредитните односи со странство. 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр.135 
18 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот на 
гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

932. 
Врз основа на член 15 став 6 од Законот за кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА СО КОЈА СЕ ДОКАЖУВА 
ДЕКА СЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ КРЕ-

ДИТИ ВО СТРАНСТВО 
1. Организацијата на здружен труд докажува дека ги 

исполнува условите за увоз на опрема и репродукционен 
материјал на кредит со. следната документација: 

а) За кредити за увоз на опрема 
1) со потврда на банката од член 108 од Законот за де-

визното работење (во натамошниот текст: ЗДР) за ан-
гажирање на дел од пресметаната амортизација и дел од 
остварениот извоз за плаќање на увоз на опрема; 

2) за опрема што е на следните форми на увозот: Кк, 
Кв и Д - со потврда на банката од член 108 на ЗДР за на-
малување на правото на увоз на опрема по тие форми, ут-
врдени кај таа банка; 

3) со изјава на банката од член 108 на ЗДР дека ќе ги 
следи преземените обврски на организациите на здружен 
труд во поглед на зголемувањето на извозот и нето девиз-
ниот прилив најмалку во износ на обврските по кредитот 
и дека ако организацијата на здружен труд не ги исполну-
ва презмените обврски на извозот, ќе ги преземе мерките 
од член 118 на ЗДР; 

б) За кредити за увоз на репродукционен материјал 
4) со потврда на банката од член 108 на ЗДР за нама-

лување на правото на увоз и плаќање во односната годи-
на; 

5) со изјава на банката од член 108 на ЗДР дека ќе ја 
следи организацијата на здружен труд во остварувањето 
на извозот најмалку во височина на отплатата на креди-
тот во таа година и дека доколку организацијата на 
здружен труд не ги исполнува преземените обврски на из-
возот, ќе ги намали општествено признатите репродукци-
они потреби во согласност со член 118 од ЗДР; 

6) со потврда на банката од член 108 на ЗДР за това-
рење на однапред зголемените општествено признати реп-
родукциони потреби, заради остварување на поголем из-
воз од увозот; 

7) со изјава на банката од член 108 на ЗДР дека ќе ја 
следи организацијата на здружен труд во реализација на 
зголемениот" извоз и ако не оствари зголемен извоз, ќе ги 
преземе мерките од член 120 на ЗДР. 

2. Организацијата на здружен труд докажува дека ги 
исполнува условите за задолжување во странство, без ог-
лед на видот и намената на кредитот, со следната доку-
ментација: 

1) со склучен договор за извоз или пријави за извоз 
или со проекција на планот на извозот и прилив на деви-

зите, со кои ќе докаже дека увозот ќе го оствари со зголе-
мен извоз односно нето девизен ефект најмалку во износ 
на обврските по кредитот; 

2) со потврда на одговорното лице дека организаци-
јата на здружен труд уредно ги извршува втасаните обвр-
ски по странски кредити како и другите обврски преземе-
ни во односите со странство; 

3) со потврда на одговорното лице дека организаци-
јата на здружен труд остварила извоз во согласност со об-
врските што ги презела при задолжувањето во странство; 

4) со изјава на одговорното лице дека организацијата 
на здружен труд уредно ги намирува втасаните обврски во 
земјата; 

5) со одлука на органот на управување на организа-
цијата на здружен труд за склучување на кредитна работа 
со странство; 

6) со изјава на одговорното лице дека кредитната ра-
бота служи за вршење на дејност за кои организацијата на 
здружен труд е регистрирана. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр. 137 
18 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

933. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за кредитните 

односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ СКЛУЧУВА-
АТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВРЗ ОСНОВА НА ХАР-

ТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Банките овластени за работи со странство (во ната-

мошниот текст: овластени банки) можат за сметка на ор-
ганизациите на здружен труд да склучуват кредити во 
странство врз основа на хартии од вредност само ако е 
прибавена согласност на условите за залагање (ломбард) 
на хартии од вредност од Здружението на банките на Ју-
гославија во рамките на посебните услови донесени врз 
основа на член 10 до Законот за кредитните односи со 
странство. 

2. Овластените банки можат да склучуваат кредити 
во странство врз основа на меници, банкарски гаранции и 
други хартии што имаат пазарна вредност, издадени во 
,корист на југословенски извозници на стоки и услуги или 
на овластените банки за кредитите одобрени на корисни-
ци во странство, со рок на втасаност што не е пократок од 
90 дена во моментот кога се врши залог или продажба. 

3. Здружението на банките на Југославија, при одлу-
чувањето за давање согласност од точка 1 на оваа одлука, 
ќе води сметка за бонитетот на хартиите од вредност, ус-
ловите за ломбард, роковите на втасаност, височината на 
каматната стапка, за другите трошоци и за условите на 
пазарот воопшто. 

Здружението на банките на Југославија ќе и достави 
на Народната банка на Југославија извештај со сите усло-
ви под кои е дадена согласност за ломбард на хартии од 
вредност. 

4. При регистрацијата на кредитните работи склуче-
ни врз основа на залог на хартии од вредност на над-
лежната народна банка на републиката односно народна 
банка на автономната покраина и се доставува и копија 
(или фотокопија) на договорот за ломбард на хартии од 
вредност, како и фотокопија на предметните хартии од 
вредност. 

5. Овластените банки составуваат попис на странски-
те средства за обезбедување (вид на хартиите од вредност, 
износ и рок на втасаност), примени на работите на извоз 
на кредит на опреми и, работи и комплетни објекти и го 
доставуваат на Народната банка на Југославија преку над-
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лежната народна банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина, до крајот на март 1986 
година. 

Овластените банки се должни секои три месеци да до-
ставуваат попис на странските средства од став 1 на овој 
член, до 10 во месецот за претходното тримесечје. 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр.134 
18 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик - гувернер на 
Народната банка 
на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

934. 
Врз основа на член 11 од Законот за кредитните одно-

си со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА 
РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА ДЕПОНИРААТ 
И ОРОЧУВААТ СРЕДСТВА ОД СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

1. Банките овластени за работи со странство можат 
средствата од странски кредити што ги држат на сметките 
во странство да ги депонираат на неопределено време со 
отказен рок, како и да ги орочат на определено време, и 
тоа: 

1) на неопределено време - со отказен рок до два де-
на; 

2) на определено време - на фиксен рок. 
Роковите за депонирање односно орочување на сред-

ства од странски кредити не можат да бидат подолги од 
роковите во кои организациите на здружен труд - корис-
ници на кредити ќе ги користат средствата од земениот 
кредит за намените за кои е земен кредитот. 

2. Средствата од странски кредити банките овластени 
за работи со странство можат да ги депонираат и орочува-
ат само врз основа на одобрение од Народната банка на 
Југославија. 

3. Банките овластени за работи со странство водат 
евиденција за депонираните и орочените средства и и до-
ставуваат податоци на народната банка на републиката 
односно народната банка на автономната покраина и на 
Народната банка на Југославија до 10-ти во месецот за из-
минатиот месец според Прегледот на депонираните и оро-
чените средства'од странските кредити - на образецот Д1, 
кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин сос-
тавен дел. 

НАЗИВ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр. 136 
18 декември 1986 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик гувернер на 
Народната банка на Југосла-

вија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

935. 
Врз основа на член 51 став 3 и член 195в став 3 од За-

конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 
77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), член 18 од Законот за привре-
мено уредување на покритието на курсните разлики кај 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/85), член 2 став 2 дел II точка 3 од Законот 
за претсметка на приходите и расходите на девизните ре-
зерви кај Народната банка на Југославија за 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/85) и член бб став 1 точ-
ка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО 
НА КРЕДИТОТ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕ-
ПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ОСНОВ НА 

ВАЛОРИЗАЦИЈА ЗА 1985 ГОДИНА 
1. Народната банка на Југославија, преку народните 

банки на републиките народните банки на автономните 
покраини (во натамошниот текст: народна банка), ќе из-
врши конечна пресметка на зголемувањето на кредитот на 
банките врз основа на депонираните девизи на граѓаните 
по основ на валоризација на тој кредит за целата 1985 го-
дина. 

Пресметка на зголемувањето од став 1 на оваа точка 
ќе се изврши во текот на јануари 1986 година врз основа 
на книговодствените усогласени евиденции на Народната 
банка на Југославија според конечната книговодствена 
состојба на 31 декември 1985 година, и тоа по постапката 
што е утврдена со Одлуката за зголемување на кредитот 
на банките врз основа на депонираните девизи на граѓани-
те кај Народната банка на Југославија по основ на валори-
зација за периодот од 1 јануари до 30 септември 1985 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/85). Процентот на 
распоредот на вкупниот износ од точка 1 на таа одлука 
поединечно по банки ќе се утврди во јануари 1986 година 
во однос на конечно усогласената книговодствена состој-
ба на Народната банка на Југославија. 

Образец Д1 

Реги-
старски 

број 
на 

стран-
скиот 

кредит 

Кредит од кој се повлечени 
средствата и се депонирани 
или орочени во странство Назив на странската 

банка кај која средствата 
се депонирани или 

орочени 

Датум на 
уговорот 

за депонирање 
или орочување 

на средства 

Депонирани и орочени средства од 
странски кредит 

Реги-
старски 

број 
на 

стран-
скиот 

кредит 

Кредит од кој се повлечени 
средствата и се депонирани 
или орочени во странство Назив на странската 

банка кај која средствата 
се депонирани или 

орочени 

Датум на 
уговорот 

за депонирање 
или орочување 

на средства 
Износ Рок Каматна 

стапка 

Реги-
старски 

број 
на 

стран-
скиот 

кредит 
Догово-

рена 
свота 

Каматна 
стапка 

Трош-
ни за 

кредитот 

Назив на странската 
банка кај која средствата 

се депонирани или 
орочени 

Датум на 
уговорот 

за депонирање 
или орочување 

на средства 
Износ Рок Каматна 

стапка 

Реги-
старски 

број 
на 

стран-
скиот 

кредит 
Догово-

рена 
свота 

Каматна 
стапка 

Трош-
ни за 

кредитот 

Назив на странската 
банка кај која средствата 

се депонирани или 
орочени 

Датум на 
уговорот 

за депонирање 
или орочување 

на средства 
Износ 

отказен фиксен 

Каматна 
стапка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПРЕГЛЕД 

на депонираните и орочените средства од странските кредити 

за месец година 
(во илјади оригинални валути) 
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2, По конечната пресметка од точка 1 на оваа одлука 
Народната банка на Југославија ќе ги утврди разликите во 
однос на привремената пресметка на зголемувањето на 
кредитот што е извршена во смисла на одлуката од став 2 
на таа точка. 

На банките на кои според конечната пресметка им е 
утврдено зголемување на кредитот во износ поголем од 
износот по привремената пресметка, народната банка ќе 
им го зголеми кредитот за износот на утврдената разлика. 

Ако на банките по привремената пресметка им е 
одобрено зголемување на кредитот во износ поголем од 
износот утврден по конечната пресметка, износот на ут-
врдената разлика ќе се смета како редовно зголемување на 
кредитот по основ на текушто депонирање на девизи на 
граѓаните кај Народната банка на Југославија и банките 
не се должни да ја враќаат таа разлика. Во врска со тоа ќе 
се изврши потребно усогласување на состојбата на 31 де-
кември 1985 година во евиденциите за депонираните деви-
зи и за дадените кредити врз основа на така депонираните 
девизи. 

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

О. бр. 143 
25 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик - гувернер на 
Народната банка 

на Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

936. 
Врз основа на член 24 од Законот за евиденциите во 

областа на здравството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/78), а во врска со член 6 од Законот за статистичките 
истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/73 и 9/76), директорот на Сојузниот за-
вод за здравствена заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВЕНАТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕКОВИТЕ 

1. Во Решението за Единствената класификација на 
лековите („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/85), во точка 3 
бројот: „1986" се заменува со бројот: „1987.". 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Бр. 804 
25 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за здравстве-

на заштита, 
Прим. д-р Бранко Почек, с.р. 

937. 
Врз основа на член 33 на Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

список 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ СО ИЗМЕНЕТ НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО 

ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јули до 31 декември 1984 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните гото-

ви лекови: 

Реден 
број Назив на лекот Форма и паку- Начин на издавање, од-

вање на лекот носно употреба на лекот 
Производител на 

лекот 
Број и датум на реше-
нието за пуштање во 

промет на лекот 

1 RANISAN 
(Ranitidinum) 

2 RANISAN 
(Ranitidium) 

3 STANICID 
(Natrii fusidas) 

4 ZORKAPTIL 
(Captoprilum) 

5 ZORKAPTIL 
(Captoprilum) 

таблети, 
20 x 150 mg 

таблети, 
50 x 150 mg 

газа, 
10 гази 

таблети, 
40 x 25 mg 

таблети, 
40 x 50 mg 

Лекот може 
да се издава 
само на 
лекарски 
рецепт 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

„Инекс Хемофарм" -
Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Вршац 

„Зорка" - Хемијска 
индустрија - Шабац 

07-3599/2 
од 13. 11. 1984 година 

07-3600/2 
од 13. И. 1984 година 

07-2330/1 
од 1. 10. 1984 година 

07-2786/2 
од 13. 11. 1984 година 

07-2787/2 
од 12. 11. 1984 година 

06 Бр. 875/1 
20 март 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет з; 
труд, здравство 

и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковљевиќ, с. р. 
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938. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр, 9/81), 

Сојузниот комитет за Труд, здравство и социјална заштита објавува 

список 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕ-
НИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1984 година е укинато одобрението за пуштање во промет на следните 
готови лекови: 

Реден „ с. Назив на лекот број 
Форма и паку-
вање на лекот Производител на лекот 

Број и датум на реше-
нието за пуштање на 

лекот во промет 

Број и датум на реше-
нието за укинување 
на одобрението за 
пуштање на лекот во 

промет 

1 ACETYSAL 

2 AKRINOR 

3 AQUAMOX 

4 AQUAMOX 

5 AQUAMOX R 

6 AQUAMOX R 

7 BADIONAL GEL 

8 CHLORPROMAZIN 

9 CHLORPROMAZIN 

10 CHLORPROMAZIN 

11 CHLORPOMAZIN 

12 CHLORPROMAZIN 

13 CODACYL 

таблети, 

250 x 0,5 g 

ампули, 
50 x 2 ml 

таблети, 
20 x 50 mg 

таблети, x  
250 x 50 mg 

таблети, 
20 табл. 

таблети, 
250 табл. 

20 g 

дражен, 
50 драж. 

дражен, 
500 драж. 

таблети, 
50 х 25 mg 

таблети, 
500 табл. 

таблети, 
500 х 25 mg 

таблети, 
10 табл. 

„Југоремедија" - Радка 
организација у саставу 
ИПК „Серво Михаљ" -
Зрењанин 

„Галеника" - Фармацеут-
ско-хемијска индустрија -
Београд-Земун 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

„Bayer-Pharma Југослави-
ја" - Љубљана 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија и индустрија за 
производњу капиларних 
дијализатора - Вршац 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија и индустрија за 
производњу капиларних 
дијализатора - Вршац 

„Галеника" - Фармацеут-
ско-хемијска индустрија -
Београд-Земун 

15-515-273/3-65 
од 24. 09. 1965 година 

05-3933/1 
од 13. 03. 1969 година 

6-5046/1 
од 6. 11. 1972 година 

6-5046/2 
од 6. 11. 1972 година 

6-5047/1 
од 6. 11. 1972 година 

6-5047/2 
од 6. 11. 1972 година 

08-5317/1 
од 27. 07. 1971 година 

09-680/1-60 
од 30. 12. 1960 година 

09-680/2-60 
од 30. 12. 1960 година 

09-681/1 
од 30. 12. 1960 година 

108-31/1 
од 6. 09. 1962 година 

09-681/2 
од 30. 12. 1960 година 

05-6486/1-79 
од 17. 01. 1980 година 

07-584/1 
од 2. 10. 1984 година 

07-3312/1 
од 2. 10. 1984 година 

07-2115/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-2112/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-2113/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-2114/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-3903/1 
од 2. 10. 1984 година 

07-2104/1 
од 13. И. 1984 година 

07-2105/1 
од 13. П. 1984 година 

07-2108/1 
од 13. 11. 1984 година 

07-2107/1 
од 12. П. 1984 година 

07-2106/1 
од 25. 12. 1984 година 

07-3314/1 
од 2. 10. 1984 година 
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14 DESCRESEPT 

15 DESCRESEPT 

16 DESCRESEPT 

17 DOLOFEN 

18 EPONTOL 

19 ESPERSON 

20 FURATIN 

21 FURATIN 

22 GAMBARAN 

23 GLURONAZID 

дражен, „Inex-Hemofarm" - Фар- 05-2330/1 
24 x 0,15 mg мацеутско-хемијска ин- од 14. 10. 1968 година 

дустрија и индустрија за ч 
производњу капиларних 
дијализатора - Вршац 

05-2330/2 
од 14. 10. 1968 година 

дражен, 
250 х 0,15 mg 

раствор, 
20 ml 

таблети, 
500 табл. 

ампули, 
25 х 10 ml по 
0,5 g 

лосион, 
20 ml 

таблети, 
20 х 0,1 g 

таблети, 
250 х 100 mg 

дражен, 
20 драж. 

дражен, 
100 х 500 mg 

05-4178/1-68 
од 26. 3. 1969 година 

„Галеника" - Фармацеут- 05-5757/1 
ско-хемијска индустрија - од 23. 10. 1979 година 
Београд-Земун 

„Bayer-Pharma Југослави- 08-5318/2 
ја" - Товарна фармацев- од 27. 07. 1971 година 
тских ин кемичних издел-
ков - Љубљана 

„Југоремедија" - Фабри- 05-4737/1-79 
ка лекова у саставу ИПК од 19. 02. 1980 година 
„Серво Михаљ" - Зрења-
нин 

„Inex-Hemofarm" - Фар- 16-433/1 
мацеутско-хемијска ин- од 21. 11. 1963 година 
дустрија - Вршац 

16-433/2 
од 21. И. 1963 година 

„Босналијек" - Фармаце- 6-1277/1 
утека, хемијска и санитет- од 25. 06. 1973 година 
ска индустрија - Сарајево 

„Inex-Hemofarm" - Фар- 08-972/1-71 
мацеутско-хемијска ин- од 13. 09.1972 година 
дустрија - Вршац 

07-2109/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-2110/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-2111/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-3322/1 
од 2. 10. 1984 година 

07-1819/1 
од 23. 07. 1984 година 

- 07-3897/1 
од 2. 10. 1984 година 

07-2116/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-2117/1 
од 28. 12. 1984 година 

07-551/1 
од 2. 10. 1984 година 

07-2118/1 
од 12. 11. 1984 година 

24 GLURONAZID дражен, 
250 х 500 mg 

08-972/2-71 
од 14. 09. 1972 година 

07-2119/1 
од 12. 11. 1984 година 

25 HYDREX таблети, 
20 табл. 

15-515/902/1-65 
од 19. 02. 1966 година 

07-2146/1 
од 28. 12. 1984 година 

26 HYDROCORTISON маст 1% 08-346/1 
од 6. 09. 1962 година од 28. 

07-212/1 
12. 1984 година 

27 HYDROCORTISON маст 2,5% 

28 JADIT 

08-345/1 
од 5. 09. 1962 година од 28 

прашок, „Југоремедија" - Радна 15-599/1 
20 g организација у саставу од 27. 04. 1966 година од 2. 

ИПК „Серво Михаљ" -
Зрењанин 

07-2120/1 
12. 1984 година 

07-585/1 
10. 1984 година 

29 LEMUVAL 

30 MACROPEN 

маст, „Bayer-Pharma Југослави- 6-3081/1 
20 g ја" - Товарна фармацев- од 31. 05. 1972 година од 2. 

тских ин кемичних издел-
ков - Љубљана 

капсули, „Крка" - Фармацевтика, 05-2861/1-78 
16 х 200 mg кемија, козметика, здра- од 5. 12. 1980 година 

вилишче ин гостинство -
Ново Место 

од 2. 

07-3902/1 
10. 1984 година 

07-2781/1 
10. 1984 годиш 

( 
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31 MEPROBAMAT таблети, 
10 табл. 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

09-12/1-61 
од 31. 01. 1961 година 

07-2085/1 
од 9. И. 1984 година 

32 MEPROBAMAT таблети, 
100 табл. 

,, 
09-12/2-61 

од 31. 01. 1961 година 
07-2086/1 

од 9. 11. 1984 година 

33 MEPROBAMAT таблети, 
500 х 0,4 g 

,, 
05-4490/1 

од 12. 09. 1969 година 
07-2087/1 

од 9. И. 1984 година 

34 METACILKIN капсули, 
8 х 300 mg 

„Галеника" - Фармацеут-
ско-хемијска индустрија -
Београд-Земун 

08-3632/1-70 
од 20. 04. 1971 година 

07-3316/1 
од 2. 10. 1984 година 

35 METACIKLIN капсули, 
100 х 300 mg 

,, 
08-3632/2-70 

од 23. 04. 1971 година 
07-3328/1 

од 2. 10. 1984 година 

36 NATOXINE инјекции, 
5 х 2 ml по 
0,5 mg 

,, 

05-2396/1 
од 3. И. 1978 година 

07-3323/1 
од 2. 10. 1984 година 

37 NATOXINE капки, 
30 ml раствор 

,, 
05-5325/1-79 

од 28. 01. 1980 година 
07-3325/1 

од 2. 10. 1984 година 

38 NATOXINE таблети, 
40 х 0,25 mg 

,, 
05-2395/1 

од 3. 11. 1978 година 
07-3324/1 

од 2. 10. 1984 година 

39 NATIGAL капки, 
10 ml 

„Галеника" - Фармацеут-
ско-хемијска индустрија -
Београд-Земун 

05-2393/1 
од 3. 11. 1978 година 

07-3320/1 
од 2. 10. 1984 година 

40 NATIGAL таблети, 
40 х 0,1 mg 

П 05-2392/1 
од 3. 11.Л 978 година 

07-33 Г5/1 
од 2. 10. 1984 година 

41 NEOCYCLIN маст, 5 g „Inex-Hemofarm" - Фар-
' мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

08-445/1-62 
од 17. 03. 1965 година 

07-2122/1 
од 9. 11. 1984 година 

42 NEOCYCLIN маст, 
20 g 

и 08-445/2-62 
од 17. 03. 1965 година 

07-2123/1 
од 9. 11. 1984 година 

43 OKSIMICIN капсули, 
16 х 250 mg 

,, 
05-113/1 

од 12. 09. 1969 година 
07-2124/1 

од 9. 11. 1984 година 

44 OKSIMICIN капсули, 
100 х 250 mg 

,, 
05-113/2 

од 12. 09. 1969 година 
07-2125/1 

од 9. 11. 1984 година 

45 PROGESTERON ампули, 
5 х 1 ml 

,, 
08-381/1 

од 6. 09. 1969 година 
07-2126/1 

од 9. 11.1984 година 

46 PROGESTERON ампули, 
5 х 25 mg 

,, 
08-380/1 

од 6. 09. 1962 година 
07-2127/1 

од 9. 11. 1984 година 

47 PROGESTERON DE-
PO 

ампули, 
1 х 1 ml 
по 65 mg 

,, 
08-3718/1 

од 22. 07. 1970 година 
07-2128/1 

од 9. И. 1984 година 

48 PROGESTERON ПЕ-
РО 

ампули, 
3 х 1 ml 
по 65 mg 

,, 
08-3718/2 

од 22. 07. 1970 година 
07-2129/1 

од 9. 11. 1984 година 

49 PROGESTERON DE- инјекции, 
PO Г х 1 ml 

no 125 mg 

„Inex-Hemofarm,, - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

08-3719/1 ' 
од 22. 07. 1970 година 

07-2130/1 
од 9.11. 1984 година 

50 PROGESTERON DE- инјекции, 
PO 3 x 1 ml no 

,, 
08-3719/2 

од 22. 07.1970 година 
07-2131/1 

од 9. 11. 1984 година 
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51 PROGESTERON ПЕ-
РО 

инјекции, 
1 х 250 mg 

,, 
08-3720/1 

од 22. 07. 1970 година 
07-2132/1 

од 9. 11. 1984 година 

52 PROGESTERON DE-
РО 

инјекции, 
3 х 1 ml 
по 250 mg 

,, 
08-3720/2 

од 22. 07. 1970 година 
07-2133/1 

од 9. 11. 1984 година 

53 RAVERON инјекции, 
10 х 1 ml 

,, 
08-1558/1 

од 28. 05. 1971 година 
07-2135/1 

од 9. 11. 1984 година 

54 RAVERON инјекции, 
50 х 1 ml 

,, 
08-1558/2 

од 28. 05. 1971 година 
07-2134/1 

од 9. 11. 1984 година 

55 REOPIN инјекции, 
5 х 3 ml 

,, 
07-2632/1-70 

од 9. 06. 1971 година 
07-2138/1 

од 9. 11. 1984 година 

56 REOPIN инјекции, 
50 х 3 ml 

и 08-2632/2-70 
од 9. 06. 1971 година 

07-2139/1 
од 9. И. 1984 година 

57 REOPIN G дражен, 
20 драж. 

99 08-1451/1 
од 22. 05. 1970 година 

07-2136/1 
од 9. 11. 1984 година 

58 REOPIN G дражен, 
500 драж. 

П 08-1451/2 
од 22. 05. 1970 година 

07-2137/1 
од 9. И. 1984 година 

59 RESERPIN таблети, 
40 х 0,25 mg 

99 4 15-561/1-66 
од 24. 03. 1967 година 

07-2142/1 
од 9. 11. 1984 година 

60 RESERPIN таблети, 
500 х 0,25 mg 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

15-561/2-66 
од 24. 03. 1967 година 

07-2143/1 
од 9. 11. 1984 година 

61 RESERPIN таблети, 
50 х 0,1 mg 

П 15-562/1-66 
од 24. 03. 1967 година 

07-2140/1 ' 
од 9. 11. 1984 година 

62 RESERPIN таблети, 
500 х 0,1 mg 

и 15-562/2-66 
од 24. 03. 1967 година 

07-2141/1 
од 25. 12. 1984 година 

63 RESERPIN таблети, 
50 х 2 mg 

П 15-563/1-66 
од 24. 03. 1967 година 

07-2144/1 
од 9. 11. 1984 година 

64 RESERPIN таблети, 
100 х 2 mg 

99 15-563/2-66 
од 24. 03. 1967 година 

07-2145/1 
од 9. 11. 1984 година 

65 SPASMEX COMPOSI-инјекции, 
TUM 5 x 5 ml 

„Лек" - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних из-
делков - Љубљана 

05^4812/1-69 
од 22. 06. 1970 година 

07-2550/1 
од 5. 11. 1984 година 

бб TESTOSTERON инјекции, 
5 х 1 ml 
по 5 mg 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

108-96/1 
од 11. 10. 1962 година 

07-2092/1 
од 9. 11. 1984 година 

67 TESTOSTERON инјекции, 
50 х 1 ml 
по 5 mg 

99 108-96/2 
од И. 10.1962 година 

07-2088/1 
од 25. 12. 1984 година 

68 TESTOSTERON инјекции, 
5 х 10 mg 

99 

1 

108-94/1 
од 11. 10. 1962 година 

07-2089/1 I 
од 9. 11. 1984 година! 

69 TESTOSTERON инјекции, 
"50 х 1 ml 
по 10 mg 

99 108-94/2 
од И. 10. 1962 година 

07-2090/1 
од 9. 11. 1984 година 

70 TESTOSTERON инјекции, 
5 х 1 ml 
по 25 mg 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац , 

108-93/1 
од И. 10. 1962 година 

07-2094/1 
од 9. 11. 1984 година 
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1 2 3 4 5 6 

71 TESTOSTERON 

) 

инјекции, 
50 x 1 ml 
no 25 mg 

,, 
108-93/2 

од 11. 10. 1962 година 
07-2059/1 

од 25. 12. 1984 година 

72 TESTOSTERON инјекции, 
100 x 1 ml 
no 25 mg 

,, 
108-93/3 

од 11. 10. 1962 година 
07-2091/1 

од 9. 11. 1984 година 

73 TESTOSTERON инјекции, 
5 x 1 ml 
no 50 mg 

i 108-95/1 
од 11 10. 1962 година 

07-2093/1 
од 9. И. 1984 година 

74 TESTOSTERON инјекции, 
50 x 1 ml 
no 50 mg 

,, 
108-95/2 

од 11. 10. 1962 година 
07-2096/1 

од 9. И. 1984 година 

75 TESTOSTERON инјекции, 
100 x 1 ml 
no 50 mg 

,, 
108-95/3 

од 11. 10. 1962 година 
07-2097/1 

од 28. 12. 1984 година 

76 TESTOSTERON ПЕ-
РО 

инјекции, 
1 x 1 ml 
no 50 mg 

,, 
08-3721/1 

од 23. 7. 1970 година 
07-2098/1 

од 9. 11. 1984 година 

77 TESTOSTERON DE-
PO 

инјекции, 
3 x 1 ml 
no 50 mg 

,, 
08-3721/2 

од 23. 07. 1970 година 
07-2099/1 

од 9. 11. 1984 година 

78 TESTOSTERON DE-
PO 

инјекции, 
1 x 1 ml 
no 100 mg 

И 08-3722/1 
од 23. 07. 1970 година 

07-2100/1 
од 9. И. 1984 година 

79 TESTOSTERON DE-
PO 

инјекции, 
3 x 1 ml 
no 100 mg 

и 08-3722/2 
од 23. 07. 1970 година 

07-2101/1 
од 9. И. 1984 година 

80 TESTOSTERON DE-
PO 

инјекции, 
1 x 1 ml 
no 250 mg 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

3723/1 
од 23. 07. 1970 година 

07-2102/2 
од 9. 11. 1984 година 

81 TESTOSTERON DE-
PO 

инјекции, 
3 x 1 ml 
no 250 mg 

,, 
08-3723/2 

од 23. 07. 1970 година 
07-2103/1 

од 9. И. 1984 година 

82 TETRACYCLIN капсули, 
100 x 250 mg 

,, 
08-378/2 

од 5. 05. 1970 година 
07-2147/1 

од 9. 11. 1984 година 

83 URFAMYCIN инјекции, 
1 x 500 mg и 
1 x 5 m l 
физиолошки 
раствор 

„Лек" - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних из-
делков - Љубљана 

6-3577/1-72 
од 1, 02. 1973 година 

07-2544/1 
од 5. 11. 1984 година 

06 Бр. 877/1 
20 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковљевиќ, с. р. 
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939. 
Врз основа на член 33 на Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

список 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јули до 31 декември 1984 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните гото-

ви лекови: 

Реден 
број Назив на лекот ф о Р м а и п а к У" иазив на лекот в а њ е н а д е к о т 

Начин на издавање, од-
носно употреба на лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датум на реше-
нието за пуштање во 

промет на лекот 

1 2 3 4 5 6 

1 AMYZOL 
(Amitriptilinum chlori-
dum) 

2 AMYZOL 
(Amitriptilinum hlori-
dum) 

3 AMYZOL 
(Amitriptilinum chlori-
dum) 

4 AMYZOL 
(Amitriptilimun chlori-
dum) 

5 APAURIN 
(Diazepamum) 

6 ATENOLOL 
(Atenololum) 

7 ATENOLOL 
(Atenololum) 

8 ESPERSON M 

9 FLAGYL 
(Metronidazolum) 

10 GARAMYCIN 
(Gentamicinum) 

инјекции, 
50 x 2 ml 
no 20 mg 

таблети, 
100 x 10 mg 

таблети, 
30 x 25 mg 

таблети, 
100 x 25 mg 

таблети, 
30 x 10 mg 

таблети, 
14 табл. 

таблети, 
28 табл. 

mast, 
30 g 

раствор, 
100 ml 

инјекции, 
50 x 2 ml по 
80.000 и.ј. 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

Може да се употребува 
само во стационарни ор-
ганизации на здружен 
труд 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Лек" - Товарна фар- 07-299/1 
мацевтских ин кемич- од 15. 11. 1984 година 
них изделков - Љуб-
љана 

07-298/1 
од 15. 11. 1984 година 

07-297/1 
од 15. 11. 1984 година 

07-296/1 
од 15. 11. 1984 година 

07-2889/1 
26. 09. 1984 година 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 
„Фармаков - Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, Радна 
организација у саста-
ву ИПК „Серво Ми-
хаљ" - Зрењанин 

„Алкалоид" - Хеми-
ска, фармацеутска, 
козметичка индустри-
ја - Скопје 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

07-885/1 
од 24. 12. 1984 година 

07-886/1 
од 24. 12. 1984 година 

07-498/1 
од 26. 09. 1984 година 

07-3183/1-83 
од 25. 09. 1984 година 

07-395/1 
од 26. 09. 1984 година 

П GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

12 KAMFART 

13 LORAM 
(Lorazepamum) 

14 LORAM 
(Lorazepamum) 

крем, 
15 g 

крем, 
40 g 

таблети, 
30 x 1 mg 

таблети, 
20 x 2,50 mg 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

Може се издавати само 
на лекарски рецепт 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

„Босналијек" - Фар-
мацеутска, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

07-3832/1-81 ј 
од 25. 10. 1984 година) 

07-1192/1 I 
од 26. 09. 1984 година 

07-672/1 
од 26. 09. 1984 годиш 

07-673/1 
од 26. 09. 1984 година 
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15 ORAMYCIN 
(Doksiciklinum) 

16 ORAMYCIN 
(Doksiciklinum) 

17 ORAMYCIN 
(Doksiciklinum) 

18 OS 

19 OS 

20 RANITAL 
(Ranitidin 
hlorid) 

капсули, 
8 x 100 mg 

капсули, 
100 x 100 mg 

капсули, " 
500 x 150 mg 

орална рехид- Може да се издава и без 
ратациона сол, лекарски рецепт 
10 кесички 

орална рехид- Може да се издава и без 
ратациона сол, лекарски рецепт 
100 кесички 

таблети, Може да се издава само 
30 х 150 mg на лекарски рецепт 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

21 VISINE капки за очи, 
(Tetrahidrozolinum) 15 ml 

22 VIRU-MERZ SEROL маст за очи, 
(Tromantadinum) 5 g 

23 VOLTAREN RETARD таблети, 
100 10 табл. 

(Diklofenak-natrium) 

24 2OVIRAX 
(Acyclovir) 

маст за очи, 
4,5 g 

„Босналијек" - Фар-
мацеутска, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

„Босналијек" - Фар-
мацеутска, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

Pfizer, Coфoration, 
Brisel, Застапник: 
„Агимекс" - Радка ор-
ганизација за заступа-
ње иноземних фирми 
- Загреб 

„Фармаков - Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 

„Плива" - Фармаце-
утска, кемијска, пре-
храмбен и козметич-
ка индустрија - За-
греб 

The Welcome Fundati-
on LTD Велика Бри-
танија, Застапник: 
„Агропрогрес" Под-
јетје за иноземска за-
стопства - Љубљана 

07-847/1 
од 6. 11. 1984 година 

07-848/1 
од 6. И. 1984 година 

07-849/1 
од 6. 11. 1984 година 

07-322/1 
од 26. 09, 1984 година 

07-2619/1 
од 26. 09. 1984 година 

07-1050/1 
од 25. 09. 1984 година 

07-1553/1 
од 26. 09. 1984 година 

07-3509/1-83 
од 20. 02. 1984 година 

07-1450/1-82 
од 10. 09. 1984 година 

07-3160/1-83 
од 26. 09. 1984 година 

07 Бр. 876/1 
20 март 1985 година Претседател 

Белград на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковљевиќ, с. р. 

По изврпеното срамнување со изворниот текст е ут-
зрдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополне-
л а на Уредбата за контниот план и за билансите за бан-
сите ојбавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85 се 
готкраднала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НA УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ 

ЗА БАНКИТЕ 
Во член 1 ст. 4 и 5 се бришат, а став 6 станува став 4. 
Од Службен лист на СФРЈ, Белград, 31 декември 1985 

здина. 

По извршеното срамнување со извониот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на вршење 
платен промет со странство, објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/85 се потпаднала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 
Кон Одлуката за начинот на вршење платен промет 

со странство се приложуваат обрасци кои претставуваат 
составен дел на Одлуката и тоа во следниот текст: 

Од Народната банка на Југославија, 30 декември 1985 
година 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

898. Уредба за организацијата и работата на един-
ствениот девизен пазар 2077 

899. Уредба за издавање на уверенија за заверување 
на исправи што ги придружуваат стоките при 
извозот 2086 

900. Уредба за условите за привремен увоз и извоз 
на стоки ! 2088 

901. Уредба за условите за отворање и работење на 
претставништва на странски лица во Југосла-
вија 2090 

902. Одлука за компензационите работи со стран-
ство 2095 

903. Одлука за начинот на плаќање и наплатување 
на услугите на облагородување на стоки 2097 

904. Одлука за условите под кои граѓани и граѓан-
ски правни лица можат со динари да плаќаат 
определени услуги во странство 2097 

905. Одлука за измена на Одлуката за усогласување 
на износите на паричната помош на странците 
на кои им е признаен статусот на бегалец 2098 

906. Одлука за начинот и условите на депонирање и 
враќање на девизи на граѓаните од депозит кај 
Народната банка на Југославија 2098 

907. Одлука за начинот на преземање на работите, 
работниците, средствата, опремата, имотот и 
архивата на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство 2100 

908. Одлука за продолжување на важноста на Одлу-
ката за определување на стоките на кои се пла-

I ќа посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки во 1985 
година 2100 

909. Одлука за условите под кои извозот на стоки и 
услуги може да се договара со наплата во сто-
ки 2101 

?10. Одлука за работите на посредување во надво-
решнотрговскиот промет 2102 

HI. Одлука за увоз на стоки врз основа на претход-
но одржано јавно наддавање или врз основа на 
присобирање на понуди од определен најмал 
број понудувачи 2106 

112. Одлука за измена на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година 2108 

13. Одлука за начинот на вршење платен промет 
! со странство за работите што Сојузната дирек-
ј ција за промет и резерви на производи со по-

себна намена го врши за сметка на организаци-
ите на здружен труд-производители на произ-
води со посебна намена 2108 

14. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за остварување на цели-
те и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1985 година 2108 

5. Одлука за Енергетскиот биланс на Југославија 
за 1986 година 2109 

6. Одлука за купување на дел од опремата и мате-
ријалот во странство заради комплетирање на 

I опремата и на инвестициониот објект во 
странство 2109 

L Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за превоз на патници и предмети на 
пругите на југословенските железници 2109 

1. Одлука за височината на давачката за царин-
ско евидентирање 2109 

. Одлука за пријавување на ефективни странски 
пари што југословенските граѓани ги изнесува-
ат од Југославија при патување во странство - 2110 

Страна 

920. Одлука за условите на користење на динарски-
те побарувања на странски лица 2110 

921. Одлука за враќање на даночните, царинските и 
другите давачки и за други мерки за поттикну-
вање на извозот 2111 

922. Правилник за измена на Правилникот за попи-
сот (инвентарисувањето) на средствата и на из-
ворите на средствата 2116 

923. Правилник за определување на количините, 
вредностите и намените за одделни стоки што 
се извезуваат и увезуваат без наплата односно 
плаќање на противвредноста и за начинот на 
пријавување и контрола на извозот и увозот - 2116 

924. Упатство за издавање на дозволи и согласнос-
ти за извоз и увоз 2117 

926. Упатство за начинот и постапката за вршење 
девизна документарна контрола 2121 

927. Одлука за начинот на водење евиденција за из-
возот и увозот, наплатувањата и плаќањата, 
како и за користењето на утврдените права на 
увоз и плаќање 2126 

928. Одлука за видовите гаранции, супергаранции и 
други форми на гарантирање што банката ов-
ластена за работи со странство може да ги да-
ва во работите со странство 2143 

929. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за мерките за спроведу-
вање на монетарно-кредитната политика во 
1985 година 2144 

930. Одлука за условите под кои средства на стран-
ски правни и физички лица можат да се прима-
ат во депозит 2144 

931. Одлука за посебните услови под кои банките 
овластени за работи со странство можат да зе-
маат и даваат кредити во странство и да дава-
ат и примаат гаранции по кредитните работи 
со странство 2145 

932. Одлука за документацијата со која се докажува 
дека се исполнети условите за земање кредити 
во странство 2146 

933. Одлука за условите под кои можат да се склу-
чуваат кредити во странство врз основа на хар-
тии од вредност 2146 

934. Одлука за условите под кои банките овластени 
за работи со странство можат да депонираат и 
орочуваат средства од странски кредити 2147 

935. Одлука за конечна пресметка на зголемување-
то на кредитот на банките врз основа на депо-
нираните девизи на граѓаните кај Народната 
банка на Југославија по основ на валоризација 
за 1985 година 2147 

936. Решение за измена на Решението за Единстве-
ната класификација на лековите 2148 

937. Список на готовите лекови со изменет начин 
на издавање, за чие пуштање во промет е даде-
но одобрение во периодот од 1 јуди до 31 де-
кември 1984 година 2148 

938. Список на готовите лекови и форми или паку-
вања на готовите лекови за кои е донесено ре-
шение за укинување на одобрението за пушта-
ње во промет во периодот од 1 јули до 31 де-
кември 1984 година 2149 

939. Список на готовите лекови за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот од 1 
јули до 31 декември 1984 година 2154 

Исправка на Уредбата за измени и дополненија на 
Уредбата за контниот план и за билансите за 
банките 2155 

Исправка на Одлуката за вршење платен промет со 
странство 2155 
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