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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СО-

ЛУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Тарифата на сојузните административни такси, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 5 октомври 1989 го-
дина. 

П бр. 1062 
5 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
\ 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузните административ-

ни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/87) во член 2 
одделот: „А. Такси за работата на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија“ се менува и гласи: 

„А. Такси за работата на сојузните органи на управа-
: сојузните организации во Социјалистичка Федератив-
епублика Југославија: 

Се плаќа 
денарска 
против-

вредност 
US долари 

1. Поднесоци 

Tap. број 1 
За барања, молби, предлози, пријави и 

други поднесоци, ако со оваа тарифа не е 
пропишана др^га такса 

Забелешка 
За поднесоците што се упатуваат или 

што им се предаваат на дипломатските 
или на конзуларните претставништва на 
Социјалистичка Федеративна Република 

8.000 

Се плаќа 

денарска 
динари П р о т и з " v вредност 

US долара 

Југославија во странство се плаќа таксата 
определена во одделот Б на овој член 

Tap. број 2 
За жалба против решение 20.000 

2. Решенија 

Tap. број 3 
За сите решенија за кои не е пропиша-

на посебна такса 20.000 

Забелешка 
1. Ако се донесува едно решение по ба-

рање на повеќе лица, таксата според овој 
тарифен број се плаќа онолку пати колку 
што има лица на кои им се доставува ре-
шението. 

2. За решенија донесени по жалби не се 
плаќа такса. 

Tap. број 4 
За одобрение на странски државјанин 

да може постојано да се насели во Соција-
листичка Федеративна Република Југосла-
вија 29 Ѕ 

За издавање дупликат на одобрение на 
странски државјанин да може постојано 
да се насели во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 15Ѕ 

Tap. број 5 
За дозвола на претпријатие односно на 

организација на здружен труд да може на 
редовна линија да врши превоз на патни-
ци или предмети со моторни возила во 
меѓународниот сообраќај, за секоја линија 
по. . 450.000 

За дозвола на странско физичко или 
правно лице да може на редовна линија да 
врши превоз на патници или предмети со 
моторни возила, за секоја линија во меѓу-
народниот сообраќај, и тоа: 

1) во билатерален сообраќај, по 171 Ѕ 
2) во транзитен сообраќај по 285 Ѕ 
За заверка на возен ред односно на це-

новник на редовна линија со која прет-
пријатие односно организација на 
здружен труд врши превоз на патници 
или предмети со моторни возила во меѓу-
народниот друмски сообраќај, по 100.000 

За заверка на возен ред односно на це-
новник на редовна линија со кбја стран-
ско физичко или правно лице врши превоз 
на патници или предмети со моторни 
возила во меѓународниот друмски сообра-
ќај, по 15 ђѕ 
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Се плаќа Се плаќа 

динари 
денарска 
против-
вредност 

US долари 
динари 

За издавање на дополнителен приме-
рок на исправата од овој тарифен број, и 
тоа: 

1) за претпријатие односно организа-
ција на здружен труд 20.000 

2) за странско физичко или правно ли-
це 3 Ѕ 

За решение за одобрување на привре-
мен или постојан прекин на превозот на 
редовна линија за меѓународен друмски 
превоз на патници или предмети, и тоа: 

1) за претпријатие односно организа-
ција на здружен труд 200.000 

2) за странско физичко или правно ли-
це 43 Ѕ 

Забелешка: 
1. За списите и дејствијата од овој та-

рифен број се плаќа такса, ако со меѓуна-
роден договор не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице 
се ослободува од плаќање на такса според 
овој тарифен број под услов на реципро-
цитет. 

Tap. број 6 
За дозвола за вршење на наизменични 

возења во меѓународен вонлински превоз 
на патници, и тоа: 

1) во билатерален сообраќај 10 Ѕ 
2) во транзитен сообраќај 50 Ѕ 

Забелешка 
1. За списите и дејствијата од овој та-

рифен број се плаќа такса, ако со меѓуна-
роден договор не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице 
се ослободува од плаќање на такса според 
овој тарифен број под услов на реципро-
цитет. 

Tap, број 7 
За дозвола за влегување во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија 
на празни автобуси за преземање на пат-
ници и за вршење на други видови меѓу-
народен вонлиниски превоз на патници во 
друмскиот сообраќај 20 Ѕ 

Забелешка 
1. За списите и дејствијата од овој та-

рифен број се плаќа такса, ако со меѓуна-
роден договор не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице 
се ослободува од плаќање такса според 
овој тарифен број под услов на реципро-
цитет. 

Tap. број 8 
За дозвола за меѓународен друмски 

превоз на предмети, изземајќи ги случаи-
те од член 38 на Законот за превозот во 
меѓународниот друмски сообраќај, по се-
која дозвола 10 Ѕ 

Забелешка 
1. За списите и дејствијата од овој та-

рифен број се плаќа такса, ако со меѓуна-
роден договор не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице 
се ослободува од плаќање такса по овој 
тарифен број под услов на реципроцитет. 

Tap. број 9 
За решение по барање за дозвола на 

вонреден превоз на предмети во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, и тоа: 

1) во билатерален превоз - за превоз со 
едно влечно возило 

2. за секое наредно влечно возило, спо-
ред истото решение, уште по 

3) во транзитен превоз за превоз со ед-
но влечно возило 

4) за секое наредно влечно возило, спо-
ред истото решение, уште по 

Tap. број 10 
За решение со кое на странско физичка 

лице или правно лице му се одобрува 
врешње на внатрешен превоз на пр,едмети 
во друмскиот сообраќај помеѓу одделни 
места во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

Tap. број 11 
За решение со кое се определува име-

то, ознаката и позивниот знак на брод: 
1) на домашно правно или физичко ли-

це 
2) на странско правно или физичко ли-

це 

Tap. број 12 
За одобрение на странско правно или 

физичко лице за впловување во пловните 
патишта на внатрешните води и на внат-
решните морски води на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

Tap. број 13 
За одобрение на претпријатие односно 

на организација на здружен труд или на 
странски државјанин односно на странско 
правно лице да може да врши транспорт 
на оружје, муниција или експлозивни ма-
теријали преку границата односно преку 
територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

За одобрение на претпријатие односно 
на организација на здружен труд да може 
да пушта во промет експлозивни матери-
јали на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

За одобрение на претпријатие односно 
на организација на здружен труд да може 
да внесува странски печатени работи во 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија заради растурање, или за рас-
турање на странски печатени работи што 
по својата содржина им се наменети на 
граѓаните на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија 

За одобрение на претпријатие односно 
на организација на здружен труд за про-
мет и превоз на нуклеарни суровини и ма-
теријали да може преку границата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија да го превезе наведениот мате-
ријал 

Tap. број 14 
За решение со кое се одобрува: 
1) основање на претпријатие, бан^а 

или осигурителна односно реосигурител-
на организација во странство, или откуп 
на основачкиот влог на претпријатие, бан-
ка, осигурителна односно реосигурителна 
организација во странство 

2) зголемување на основачкиот влог на 
претприја+ие, банка, осигурителна однос-
но реосигуителна организација во стран-
ство 

дннарска 
против-
вредност 

US долари 

12 Ѕ 

6 Ѕ 

29 Ѕ 

15 Ѕ 

43 Ѕ 

600.000 

500 Ѕ 

57 Ѕ 

400.000 

400.000 

200.000 

600.000 

72.000 

56.000 
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Се плаќа Се плаќа 

динари 
динарска 
против-

вредност 
US долари 

3) увоз во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на средства во 
натурална форма, од странско потекло, 
што се вложени како основачки влог или 
се користени како основни или обртни 
средства на претпријатие во странство . . . 80.000 

4) ослободување од преземената об-
врска за годишен трансфер на определен 
процент на добивката од претпријатие ос-
новано во странство или намалување на 
таа обврска 56.000 

5) на претпријатие односно на органи-
зација на здружен труд да може претпри-
јатието во с транство да работи со загуба . 30.000 

6) упис во регистарот претпријатие, 
банка, осигурителна односно реосигури-
телна организација од точка 1 на овој та-
рифен број 20.000 

Tap. број 15 
? 

За решение со кое се одобрува 
1) вложување на средства во странски 

претпријатија заради остварување на за-
еднички деловни цели во заедничко про-
изводство 80.000 

2) дополонително вложување во стран- “ 
ското претпријатие од точка 1 на овој та-
рифен број 48.000 

3) упис на договор за вложување на 
средства во странското претпријатие од 
точка 1 на овој тарифен број 36.000 

Tap. број 16 
За упис во регистарот отворање на 

претставништво односно основање на де-
ловни единици (складови, сервиси и сл.) 
во странство 60.000 

Tap. број 17 
За решение со кое на странско прет-

пријатие му се одобрува основање на пре-
тставништво во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

За упис во регистарот на претставниш-
твото од став 1 на овој тарифен број 

За одобрение на странско претприја-
тие кое има регистрирано претставнине 
тво во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија да изврши определе-
на работа на договорна контрола на ква-
литетот и кванитетот на стоки во Соција-
листичка Федеративна Република Југосла-
вија 

Tap. број 18 
За рашение по барање за упис во посе-

бен рагистер: 
1) на договор за вложување средства 

на странски лица во претпријатие однос-
но во организација на здружен труд за за-
едничко работење 50.000 

2) на договор за отстапување изградба 
на инвестиционен објект на странски изве-
дувач 50.000 

3) на договор за долгорочна производ-
ствена кооперација, договор за отстапува-
ње и прибавување право на индустриска 
сопственост во странство и договор за де-
ловно-техничка соработка со странство 
(со странски лица) 30.000 

Tap. број 19 
За решение по барање за утврдување 

на исполнетоста на условите: 

10 Ѕ 

5 Ѕ 

15 Ѕ 

динари 
динарска 
против-
вредност 

US долара 

1) за преглед на мерило во простории-
те на подносителот на барањето 200.000 

2) за давање овластување на подноси-
телот на барање за преглед на работни 
еталони, мерила, како и мостри на рефе-
рентните материјали опфатени со соод-
ветната наредба 400.000 

3) за испитување на предмети од ска-
поцени метали во просториите на подно-
сителот на барањето 200.000 

Tap. број 20 
За решение со кое се утврдува здрав-

ствената исправност на животните намир-
ници и на предметите за општа употреба 
што се увезуваат 200.000 

Tap. број 21 
За решение за знакот на производите-

лот на предмети од скапоцени метали . . . . 120.000 

Tap. број 22 
За решение за пуштање во промет од-

носно за употреба на мерила од увоз 160.000 

3. Уверение 

Tap. број 23 
За уверение, ако не е пропишано пои-

наку 12.000 

Tap. број 24 
За уверение за давање податоци од каз-

нената евиденција заради остварување на 
права во странство 40.000 

Tap. број 25 
За издавање извод од казнената еви-

денција 40.000 

Tap. број 26 
За уверение со кое се докажува потек-

лото или вредноста, количеството и ква-
литетот или здравствената исправност на 
стоки 20.000 

Забелешка 
Оваа такса не се плаќа за странските 

поштенски декларации што го при-
дружуваат спроводниот лист. 

Tap. број 27 
За предлог за пуштање на готов лек и 

на средства за заштита на растенија во 
промет 1,800.000 

- Tap. број 28 
За барање за обновување на одобрение 

за пуштање на готов лек и на средства за 
заштита на растенија во промет 

Tap. број 29 
За предлог за пуштање на помошно 

лековито средство во промет 1,600.000 

Tap. број 30 
За уверение за важење на пропис кос се 

издава заради употреба во странство 

1,600.000 

20.000 
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Се плаќа Се плаќа 

динари 
динарска 
против-

вредност 
US долари 

динари 

4. Заверки в преписи 

Tap. број 31 
Зг заверка на потписи и печати на ис-

прави 10.000 
За секој натамошен примерок уште по 5.000 

Забелешка 
Заверката на потпис и печат, во смисла 

на овој тарифен број, се однесува и на слу-
чаите во кои Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи заверува домашна ис-
права заради нејзина употреба во стран-
ство. 

Tap. број 32 
За заверка на план, цртеж, проект и 

слично 16.000 

Tap. број 33 
За заверка на хелиографска копија на 

план (цртеж) се плаќа од цел или од за-
почнат квадратен метар 5.000 

Tap. број 34 
За препишување и заверување на 

службени акти или други исправи: 
1) за препишување, од полутабак на 

оригиналот 12.000 
2) за заверување, од полутабак на ори-

гиналот 6.000 

Забелешка 
Под полутабак се подразбира лист 

хартија од двете страни, со нормален кан-
целариски или помал формат. 

5. Царински такси 

Tap. број 35 
За исправа врз основа на која на цари-

нарницата и се пријавуваат стоки што се 
извезуваат-увезуваат 

Забелешка 
1. Како исправи од овој тарифен број 

се сметаат: пријава за увоз и провоз на 
стоки, пријава за извоз и провоз на стоки, 
изјава за товарот и заминувачки мани-
фест, поштенско-царинска пријава, декла-
рација за саемски стоки и друга исправа 
врз основа на која стоките и се пријавува-
ат на царинарницата. 

2. Како исправи од овој тарифен број 
не се смета карнетот TIR, карнетот АТА и 
друга исправа што е пропишана со меѓу-
народна или меѓудржавна спогодба што 
ја ратификувала Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

3. Такса од овој тарифен број се плаќа 
онолку пати колку што пати стоките и се 
пријавуваат на царинарницата. 

4. Такса по ОВОЈ тарифен број не се пла-
ќа: 

1) за исправа со која се пријавуваат 
стоки што се превезуваат преку царинско-
то подрачје на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

2) за поштенско-царинска пријава што 
ја поднесува поштата. 

Tap. број 36 
За решенија што ги донесува царинар-

ницата: 

5.000 

динарска 
против-

вредност 
US долари 

1) за решение со кое се одобру.ва отво-
рање, проширување или преселување на 
царински склад, консигнационен склад, 
слободна царинска продавница и специја-
лизиран склад на странски стоки и стоки 
од домашно производство и на продажно 
место 540.000 

2) за решение со кое се одобрува отво-
рање, проширување или преселување на 
царинското сместу валиште .'. 180.000 

3) за решение со кое се одобрува при-
времен извоз или увоз на стоки заради об-
лагородување и вградување и решение со 
кое се одлучува за барање за измена на 
податоците за количеството, видот, ква-
литетот и вредноста на стоките во царин-
ската декларација 20.000 

4) за други решенија што царинарни-
цата ги донесува во редовна управна по-
стапка . . . 12.000 

5) за решение за пренос на права од 
превозни исправи и за други решенија 
што царинарницата ги донесува во скра-
тена постапка 12.000 

Забелешка 
1. Под проширување на царински 

склад, консигнационен склад, слободна 
царинска продавница и специјализиран 
склад на странски стоки и стоки од до-
машно производство и на продажно мес-
то, во смисла на овој тарифен број, не се 
подразбира зголемувањето на асортима-
нот и вредноста на стоките во тие просто-
рии. 

2. Такса за пренос на права од превоз-
на исправа од точка 5 на овој тарифен 
број се плаќа за секој пренос што се бара 
од една превозна исправа или од повеќе 
превозни исправи. 

3. Такса по овој тарифен број не се пла-
ќа за решенија што се однесуваат на стоки 
во провоз преку царинското подрачје на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

4. Такса од точ. 1 и 2 на овој тарифен 
број се наплатува само ако пред денот на 
донесувањето на решението се врши ко-
мисиски преглед на просториите. 

Tap. број 37 
За одобрение за подигање на стоки од 

царинарницата без потребна документа-
ција 20.000 

Tap. број 38 
За царинска декларација и за пресмет-

ка на увозните давачки за стоките што 
патниците ги носат со себе 5.000 

Забелешка 
1. За царинската декларација врз осно-

ва на која се царинат поштенски пратки 
за граѓани и за пресметка на увозните да-
вачки за стоките што патниците ги носат 
со себе, таксата по овој тарифен број се , 
плаќа во готови пари. 

2. За извозна царинска декларација се 
плаќа 50% од таксата од овој тарифен 
број. 

3. Такса по ОВОЈ тарифен 6poj не се пла-
ќа за изјава врз основа на која се подигаат 
стоки без целосна документација од ца-
рински надзор и за признаница за наплата 
на царината и на другите увозни давачки 
во патничкиот промет со странство. 
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Tap. број 39 
За постапката по царинска деклараци-

ја врз основа на која се врши царињење на 
стоки што се извезуваат односно увезува-
ат, се плаќа такса во готови пари според 
масата на стоките, и тоа: 

1) до 100 kg 
2) над 100 до 10.000 kg 
3) за секои натамошни 1.000 kg над 

10.000 kg 
4) за стоки чиешто количество не може 

да се искаже во kg се плаќа такса по еди-
ница мера 

Забелешка 
1. Под маса се подразбира бруто-маса-

та на стоките или на стоките во распарена 
состојба, зависно од тоа како пристигна-
ле. 

2. Како единица мера, во смисла на 
точка 4 од овој тарифен број се смета: 

1) за електрична енергија - мегават; 
2) за стоки во течна состојба - хектоли-

тар; 
3) за нафта и нафтени деривати - тон. 
3. За постапката по царинска деклара-

ција врз основа на која се царинат по-
штенски пратки за граѓани и за постапка-
та по пресметка на увозните давачки за 
стоките што патниците ги носат со себе се 
плаќа 50% од таксата од точка 1 на овој 
тарифен број. 

4. Такса по овој тарифен број не се пла-
ќа: 

1) во случаите во кои со царинските 
прописи е дадено ослободување од плаќа-
ње царина и други увозни давачки; . 

2) за привремен увоз или извоз на сто-
ки и за враќање на привремено 'увезени 
или извезени стоки, освен за привремен 
увоз и извоз на стоки за да се облагоро-
дат, преработат, доработат, како и увоз и 
извоз на стоки по работи на посредување 
во надворешнотрговскиот промет пропи-
шани со законот со кој се уредува надво-
решнотрговското работење. 

5. Царинската стапка „слободно“ во 
царинската тарифа или во решението за 
царински контингент (член 49 од Царин-
скиот закон) не се смета како ослободува-

, ње од плаќање царина и други увозни да-
вачки, во смисла на точка 4 од оваа забе-
лешка. 

Tap. број 40 
За царинска исправа врз основа на која 

стоките се упатуваат под царински надзор 

Забелешка 
1. Како царинска исправа врз основа 

на која стоките се упатуваат под царински 
надзор, во смисла на овој тарифен број, се 
смета: царинска пропратница, извозна ца-
ринска декларација, врз основа на која 
стоките се упатуваат на излезната цари-
нарница; излезен лист на консигнациони 
стоки, повратен лист, посебен стоковен 
манифест за царински стоки, посебен ма-
нифест на патнички багаж што пристиг-
нал одвоено од сопственикот и друга ца-
ринска исправа врз основа на која стоките 
се упатуваат под царински надзор. 

Како царинска исправа од овој тари-
фен број не се смета карнетот TIR, карне-
тот АТА или друга исправа која е пропи-
шана со меѓународна или меѓудржавна 

Се плаќа Се плаќа 

динари 
динарска 
против-

вредност 
US долари 

5.000 
10.000 

1.000 

1.000 

денарска 
против-

вредност 
US долари 

спогодба што ја ратификувала Социјалис-
тичка Федеративна Република Југослави-
ја. 

2. Такса од овој тарифен број се плаќа 
онолку пати колкушто стоките и се прија-
вуваат на царинарницата. 

3. Ако со царинска исправа се упатува 
поштенска пратка под царински надзор не 
се плаќа такса од овој тарифен број. 

Tap. број 41 
За објаснение за распоредувањето на 

стоките според Царинската тарифа, ца-
ринската постапка и правата и обврските 
на учесниците во царинската постапка, 
што ги издаваат царинските органи на ба-
рање од странката 20.000 

Tap. број 42 
За известување дека се исполнети сите 

услови за спроведување на мерките за ца-
рински надзор за почеток на работата на 
царинските зони 600.000 

6. Такси за заштита на патенти, мостри, 
модели и жигови 

Tap број 43 
За пријава со која се бара заштита на 

патент, мостра, модел, жиг или знак за 
квалитет на производ, и тоа: 

1) за патент 320.000 
2) за мостра или модел 1. 200.000 
3) за жиг или знак за квалитет на про-

извод: 
- ако списокот на стоки или услуги оп-

фаќа до три класи на меѓународната кла-
сификација на производи и услуги 480.000 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи на меѓународна-
та класификација на производи и услуги -
за секоја натамошна класа уште по 20.000 

4) за пријава на колективен жиг: 
- ако списокот на стоки или услуги оп-

фаќа до три класи на меѓународната кла-
сификација на производи и услуги 600.000 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи на меѓународна-
та класификација на производи и услуги -
за секоја натамошна класа уште по 40.000 

Забелешка 
1. За одлука по пријава на мостра, мо-

дел и Жиг од овој тарифен број не се плаќа 
такса. 

2. Лицата кои не се во работен однос, а 
се евидентирани како невработени, лица-
та во работен однос, пензионерите, инва-
лидите, учениците и студентите, самостој-
ните пронаоѓачи, самостојните уметници 
и војниците на отслужување на воен рок 
ги плаќаат таксите предвидени во точ. 1 и 
2 на овој тарифен број во износ намален 
за 90%. 

Во поглед на утврдувањето на свој-
ството самостоен уметник од став 1 на 
оваа точка се применуваат прописите за 
пензиското осигурување што се однесува-
ат на самостојните уметници. 

Tap. број 44 
За уредување на пријава на жиг, колек-

тивен жиг или знак за квалитет: 
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Се плаќа 

динарска 
динари " Р 0 ^ -г вредност 

US долари 
1) ако подносителот на пријавата не ги 

назначил класите во кои спаѓаат произво-
дите и услугите - по класа 40.000 

2) ако подносителот на пријавата не ги 
распоредил или не ги распореден правил-
но производите и услугите во класи - по 
секој збор 8.000 

Tap. број 45 
За барање за целосно испитување на 

условите за признавање на патент 2,400.000 

Забелешка 
1. За пријави на патент поднесени до 

денот определен за применување на Зако-
нот за заштита на пронајдоците, технич-
ките унапредувања и знаците за разлику-
вање, таксата за барање за целосно испи-
тување на условите за признавање на па-
тент се намалува за 50%. 

2. Важи одредбата на точка 2 од забе-
лешката кон тар. број 43 на оваа тарифа. 

Tap. број 46 
За одржување на заштитата на основен 

патент, на име годишна такса, и тоа: 
1) до истекот на рокот од седум години 

од денот на објавувањето на пријавата на 
патент, вкупно 600.000 

2) од осмата до четиринаесетата го-
дина, вкупно 2,400.000 

За одржување на заштитата на допол-
нителен патент, и тоа: 

1) до истекот на рокот од седум години 
од денот на објавувањето на пријавата на 
патентот, вкупно 200.000 

2) од осмата до четиринаесетата го-
дина, вкупно 800.000 

По исклучок од одредбите на став 1 од 
овој тарифен број, за одржување на за-
штитата на основен патент за кој по при-
јавата на тој патент управната постапка е 
завршена до 28 декември 1981 година се 
плаќа годишно такса, и тоа: 

1) за првите три години, вкупно 200.000 
2) за секоја натамошна година: 
- од четвртата до шестата година, п о . . 400.000 
- од седмата до деветтата година, по . . 1,200.000 
- од десеттата до дванаесетата годи-

на, по 2,400.000 
- од тринаесеттата до петнаесеттата 

година, по ; 4,800.000 
По исклучок од одредбите на Став 2 од 

овој тарифен број, за одржување на за-
штитата на дополнителен патент за кој по 
пријавата на тој патент управната постап-
ка е завршена до 28 декември 1981 година 
се плаќа годишна такса 800.000 
а за патентите што се применуваат во 
производството таксата се намалува за 
50%. 

Забелешка 
1. Важи одредбата на точка 2 од забе-

лешката од тар. број 43 од оваа тарифа. 
2. Таксата за одржување на заштита на 

основен и дополнителен патент за првите 
седум години на важење се плавд наеднаш 
во рок од десет дена од денот на приемот 
на повикувањето за плаќање на такса, 
што се доставува по донесувањето на ре-
шението за одобрување на патентот. Так-
сата за осмата година и за наредните го-
дини се плаќа пред изминувањето на вре-
мето за кое е платена такса. 

3. Ако годишната такса не се плати во 
определениот рок, може да се плати во на-

се плаќа 

динарска 
динари п р о т и в -н вредност 

US долари 
тамошниот рок од три месеци, со наплата 
на редовната такса зголемена за 25%, а 
може да се плати и во продолжен рок од 
шест месеци од денот на изминувањето на 
дополнителниот рок од три месеци - но 
во двоен износ. 

4. Годишната такса по овој тарифен 
број може да се плати наеднаш за повеќе 
години. 

5. Ако дополнителниот патент се про-
гласи за основен патент, од наредната го-
дина се плаќа таксата која според овој та-
рифен број се плаќа за основниот патент. 

Tap. број 47 
За барање за продолжување на важење-

то: 
1) на патет 600.000 
2) на модел или мостра 200.000 

Tap. број 48 
За одржување на важењето на мостра, 

модел, жиг или знак за квалитет на произ-
вод, на име годишна такса, и тоа: 

1) за одржување на важењето на мос-
тра или модел: 

- до истекот на рокот од пет години, 
вкупно 400.000 

- за период од шест до десет години, 
вкупно 800.000 

2) за одржување на заштитата на жиг 
или знак за квалитет на производ, за секој 
период од десет дена, по 2,000.000 

По исклучок од одредбите на точка 1 
став 1 од овој тарифен број, за одржување 
на важењето на мостра и модел, за кои по 
пријавата на таа мостра односно модел 
управната постапка е окончана до 28 де-
кември 1981 година, се плаќа годишна 
такса, и тоа: 

1) за првите три години, вкупно 200.000 
2) за секоја натамошна година, по 200.000 

а за мостри и модели што се применуваат 
во производството, таксата се намалува 
за 50%. 

Забелешка 
1. За таксите од точка 1 став 1 и од 

став 2 на овој тарифен број важи одредба-
та на точка 2 од забелешката кон тар. број 
43 на оваа тарифа. 

2. Таксите од овој тарифен број се пла-
ќаат за првите пет години на важење на 
мострата или моделот односно за првите 
десет години на важење на живот или зна-
кот за квалитет на производот, наеднаш 
во рок од десет години од денот на прие-
мот на повикувањето за плаќање на такса, 
а за наредниот период се плаќаат пред из-
минувањето на времето за кое се платени 
такси. 

3. Важи одредбата на точка 3 од забе-
лешката кон тар. број 46 на оваа тарифа. 

Tap. број 49 
За потврди и уверенија за податоците 

во врска со пријавен или заштитен па-
тент, мостра, модел и жиг 40.000 

За уверение за жигови заштитени сог-
ласно со Мадридскиот аранжман за меѓу-
народно регистрирање на жиговите 80.000 

Tap. број 50 
За потврда на препис на поднесена 

пријава, патент, мостра, модел или жиг, 
заради признавање на правото на првен-
ство 80.000 
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Се плаќа Се плаќа 

динари 
динарска 
против-

вредност 
US долари 

динари 
динарска 
против-

вредност 
US долари 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон тар. број 43 на оваа тарифа. 

Tap. број 51 
За одлука по барање за воспоставува-

ње на престанато право: 
1) на пријавен или одобрен патент, 

мостра и модел 80.000 
2) на пријавен или одобрен жиг или 

знак за квалитет на производ 200.000 

Tap. број 52 
За барање за продолжување на рокот 

што се определува во текот на постапката 
по пријавен патент, мостра, модел, жиг 
или знак за квалитет на производот, и 
тоа: 

1) за прво барање 120.000 
2) за секое следно барање 200.000 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон тар. број 43 на оваа тарифа. 

Tap. број 53 
За пребарување на патентната доку-

ментација и известувањата според библи-
ографските податоци (број на докумен-
тот, назив на пријавувачот, назив на про-
наоѓачот, Меѓународна класификација на 
патенти): 

1) во Фондот на патентните списи на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 14.400 

2) во Фондот на латентните списи на 
странски земји, за петгодишен период 10.800 

3) во Фондот на патентните списи на 
странски земји за период подолг од пет 
години 27.600 

4) за пронаоѓање во една земја на па-
тентот - аналог 3.600 

5) за пронаоѓање во повеќе земји на па-
тентот-аналог (фамилија на патенти) 32.000 

6) за доставување на информации за 
пронајдоци, по единица 1.200 

За доставување на библиографски по-
датоци за југословенските пријави на па-
тенти и за патентите од автоматизирани-
от потистем на патентни информации 
(APPI) по бројот на документот, името на 
пријавувачот односно носителот или оз-
наката на Меѓународната класификација 
на патенти, и тоа: 

1) информации за броевите на пријави, 
по една пријава 1.000 

2) комплетни библиографски подато-
ци, по еден документ 4.000 

За пребарување на патентната доку-
ментација, ако барањето е дефинирано 
описно со приложена неопходна докумен-
тација, по еден пронајдок^ 

1) на патентни документи на Соција-
листичка Федеративна Република Југосла-
вија 200.000 

2) на патентни документи на странски 
земји 360.000 

За издавање потврда дали определено 
право е заштитено и на кој начин 14.400 

За известување дали на име на некое 
лице (фирма) се заштитени или пријавени 
во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија мостра, модел, жиг или 
знак за квалитет на производи: 

14.400 

4.000 

22.000 

22.000 

4.000 

1) за една мостра, модел, жиг или знак 
за квалитет 

2) за секоја натамошна мостра, модел, 
жиг или знак за квалитет, по 

Дани некоја форма на тело, слика или 
цртеж се заштитени - за секоја форма на 
тело, слика или цртеж, по 

Дали некој знак е заштитен како жиг: 
1) ако списокот на стоки или услуги 

опфаќа до три класи на Меѓународната 
класификација на производите и услугите 

2) ако списокот на стоки или услуги 
опфаќа повеќе од три класи на Меѓуна-
родната класификација на производите и 
услугите, за секоја натамошна класа уште 
по. 

Забелешка 
За барањата со кои се бараат повеќе 

услуги од овој тарифен број, таксите за си-
те услуги се собираат. 

Tap. број 54 
За извештај за состојбата на техниката 

и технологијата: 
1) кон приложен извештај за претход-

но извршено пребарување на патентната 
документација 200.000 

2) без приложен извештај за претходно 
извршено пребарување на патентната до-
кументација 600.000 

Tap. број 55 
За барање за поништување на патент и 

жиг и за предлог за огласување како ниш-
товно решение за признавање на права со 
кои се штитат пронајдоци и знаци на раз-
ликување 2.000.000 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката од тар. број 43 на оваа тарифа. 

Tap. број 56 
За решение по барање за упис на пре-

нос на право или лиценца, пријавен или 
признат патент односно пријавена или 
одобрена мостра, модел или жиг 120.000 

Tap. број 57 
За барање за откажување од пријавен 

односно за одрекување од заштитен па-
тент, мостра, модел или жиг 8.000 

Tap. број 58 
За решенија по барања за упис на која 

и да било друга промена на пријавен или 
признат патент односно пријавена или 
одобрена мостра, модел, жиг или знак на 
квалитет на производ 60.000 

Забелешка -
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон тар. број 43 на оваа тарифа. 

Tap. број 59 
За барање за објавување на пријава на 

патент пред утврдениот рок, покрај евен-
туално предизвиканите трошоци 80.000 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката од тар. број 43 на оваа тарифа. 
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' Се плаќа 

динари 
динарска 
против-

вредност 
t'S долари 

Tap. број 60 
За секоја дополнителна промена што 

ја врши самиот пријавител: 
1) на описот или нацртот на пронајдо-

кот - по пријава на патент, опис, нацрт 
или фотографија - при пријава на мостра 
односно модел, список на стоки или услу-
ги - по пријава на жиг односно знак на 
квалитет на производ 40.000 

2) знак или проширување на списокот 
на стоки и услуги - по пријава на жиг од-
носно знак на квалитет на производ: 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
, фаќа до три класи од Меѓународната кла-
( сификација на производите и услугите . . . 200.000 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи од Меѓународ-
ната класификација на производите и ус-
лугите, за секоја натамошна класа уште 
по 

Tap. број 61 
За давање на писмени податоци од 

списокот на стоки заштитени со меѓуна-
родно регистриран жиг, за секој ред по . . . 

40.000 

4.000 

х Tap. број 62 
За барање: 
1) дополнителната пријава на патент 

односно дополнителниот патент да стане 
основна пријава односно основен патент . 200.000 

2) дополнителната пријава односно 
дополнителниот патент да се врзат за но-
ва основна пријава односно за нов осно-
вен патент 160.000 

Tap. број 63 
За решение по барање за продолжено 

користење на ознака на потекло на произ-
вод 200.000 

Tap. број 64 
За барање за издавање на задолжител-

на лиценца 100.000 

7. Такси за дозвола за радиостаница 

Tap. број 65 
За дозвола за радиостаница: 
1) за радиодифузна станица и радиос-

таница на која и е доделена една фреквен-
ција: 

а) до 0,5 kW 92.000 
б) повеќе од 0,5 до 5 kW 108.000 
в) повеќе од 5 до 10 кW 120.000 
г) повеќе од 10 до 50 кW 180.000 
д) повеќе од 50 kW 360.000 
2) за радиостаница на која и се доделе-

ни две фреквенции 120.000 
3) за радиостаница на која и се доделе-

ни три фреквенции или повеќе фреквен-
ции 180.000 

За привремена дозвола 92.000 
За дозвола за радиостаница на стран-

ско правно или физичко лице кога барање 
поднесува непосредно до сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на ради-
оврските 

Б . Р а з н о 

Tap. број бб 
За опомена со која некој се повикува 

L ^ плати долгувана такса 4.000 

зоѕ 

Во одделот Б. Конзуларни такси, досегашните тар. 
бр. бб до 94 стануваат тар. бр. 67 до 95. 

Член 2 
По член 2 се додава член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
Таксите искажани во тар. бр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 

17 и 65 на овој закон за странски физички и правни лица се 
плаќаат во динари. Износот на таксата искажан во стран-
ска валута служи како основица за пресметка во динари 
според курсот кој вреди на денот на плаќањето на такса-
та.". 

Член 3 
За списите и дејствијата во управни работи и за други 

предмети и дејствија кај сојузните органи на управата и 
кај сојузните организации по кои таксената обврска наста-
нала до денот на влегувањето на овој закон во сила, се 
плаќа такса во износот кој важел до денот на влегувањето 
на овој закон во сила. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

954. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДЗОРЕН!-

НОТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 
Се прогласува Законот за надворешнотрговското ра-

ботење, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 
1988 година. 

П бр. 1024 
5 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува надворешнотрговското ра-

ботење кое ги опфаќа надворешнотрговскиот промет и 
вршењето на стопански дејности во странство. 

Надворешнотрговски промет е прометот на стоки и 
услуги помеѓу правни лица со седиште во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (во натамошниот тек-
ст: Југославија) и лица со седиште во странство, којшто се 
врши врз основа на договори склучени во согласност со 
прописите на Југославија и со меѓународните договори. 

Надворешнотрговскиот промет, покрај извозот и 
увозот на стоки и услуги, ги опфаќа и привремениот извоз 
и увоз, посебните форми на надворешнотрговски промет 
предвидени со овој закон, прибавувањето и отстапувањето 
права на индустриска сопственост и на знаења и искуства 
(know-how) и давањето услуги во странство од страна на 
домашни правни лица. 
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Под вршење на стопански дејности во странство, во 
смисла на овој закон, се подразбира вршењето на произ-
водствени, трговски, услужни, научноистражувачки и ис-
тражувачко-развојни дејности, банкарски и други финан-
сиски работи и работи на осигурување и реосигурување, 
во согласност со прописите на земјата во која се вршат 
тие дејности односно работи. 

Стопански дејности во странство се вршат преку 
претпријатија, претставништва на деловни единици, де-
ловници, банки и други финансиски организации, инфор-
мативни бироа на банки, осигурителни и реосигурителни 
организации и други форми на вршење стопанска дејност 
во странство, во согласност со прописите на земјата во ко-
ја се вршат тие дејности, со вложување на средства во 
странски претпријатија и со доверување на вршењето на 
стопански работи на странски правни лица. 

Член 2 
Политиката на унапредување на надворешнотргов-

ската размена и заштитната политика ги утврдува Собра-
нието на СФРЈ во согласност со развојната политика. 

Член 8 
Претпријатието може да склучува договори и да 

врши други работи на промет на стоки и услуги само во 
рамките на дејностите за кои е запишано во судскиот ре-
гистар. 

Член 9 
Барање за упис на надворешнотрговскиот Промет во 

судскиот регистар се поднесува до надлежниот суд. 
Претпријатието го запишува во судскиот регистар 

надворешнотрговскиот промет во рамките на дејноста 
што ја врши; претпријатието кое се занимава со извоз и 
увоз на услуги - според видовите што ги врши во надво-
решнотрговскиот промет, а надворешнотрговското прет-
пријатие - според групите производи односно според 
гранките на дејностите. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат и на 
дуќаните, земјоделските стопанства и нивните форми на 
здружување кои имаат статус на правно лице, а кои рабо-
тат со средства во сопственост на граѓани. 

Член 3 
Надворешнотрговски промет можат да вршат прет-

пријатија и други правни лица, како и нивните форми на 
здружување што вршат стопанска дејност, во согласност 
со сојузниот закон со кој се уредува основањето на прет-
пријатија, ако ги исполнуваат условите пропишани со 
овој закон (во натамошниот текст: претпријатија). 

Стопански дејности од член 1 став 4 на овој закон 
можат да вршат претпријатијата и другите правни лица, 
како и нивните форми на здружување, кои се организира-
ни во согласност со сојузните закони со кои се уредува ос-
новањето на претпријатија, организациите на здружен 
труд кои вршат општествена дејност, банките и организа-
циите за осигурување, ако за вршењето на таа дејност се 
запишани во соодветен регистар. 

Член 4 
На надворешнотрговското работење во областа на 

вооружувањето и воената опрема се применуваат одред-
бите на овој закон, ако со сојузен закон не е поинаку про-
пишано. 

Член 5 
Претпријатието и друго правно лице стекнува право 

да врши надворешнотрговско работење со денот на упи-
сот на тоа работење во регистарот, ако со овој закон не е 
поинаку определено. 

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВ-
СКИ ПРОМЕТ 

Член 6 
За вршење на надворешнотрговски промет претпри-

јатието мора да ги исполнува следните услови: 
1) со општиот акт на претпријатието да е утврдено 

дека претпријатието врши надворешнотрговски промет 
како единствена дејност или дека покрај други стопански 
дејности врши и надворешнотрговски промет; 

2) со општиот акт на претпријатието да се утврдени 
работите и задачите на на дворен! нотрговскиот промет од-
носно застапувањето и претставувањето на претпријатие 
и склучувањето на договори за надворешнотрговски про-
мет, како и границите на тие овластувања. 

Претпријатието кое се занимава со извоз на услуги 
мора да има средства и опрема за вршење на тие услуги, 
кои ги исполнуваат пропишаните услови. 

Член 7 
Претпријатието со општ акт ги утврдува условите 

што мораат да ги исполнуваат лицата за вршење на рботи 
на надворешнотрговски промет. 

Под вршење на работи на надворешнотрговски про-
мет, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира склу-
чувањето на договори во надворешнотрговскиот промет и 
вршењето на другите работи што му претходат на склучу-
вањето на договорот односно на неговото извршување. 

Член 10 
Судот кој го води регистарот е должен примерок од 

решението за извршениот упис во судскиот регистар од-
носно од решението за промените извршени во тој регис-
тар, во рок од 30 дена од денот на извршениот упис однос-
но на промената во тој регистар, да му достави на сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на економскиве 
односи со странство кој води единствена евиденција за 
претпријатијата запишани , во судскиот регистар за врше-
ње на надворешнотрговски промет. 

Решението за извршениот упис во судскиот регистар, 
решението за промените во тој регистар и решението за 
бришење од судскиот регистар на правото за вршење ра-
боти на надворешнотрговски промет се објавуваат во 
„Службен лист на СФРЈ“, врз . товар на претпријатието 
чии права се запишуваат односно се бришат од судскиот 
регистар. 

Член И 
Претпријатието може без упис во судскиот регистар 

во вршење на работи на надворешнотрговскиот промет да 
им дава услуги на странски лица во Југославија во рамки-
те на дејноста што ја врши во Југославија, а во странство 
може да дава услуги на монтажа на опремата што ја изве-
зува. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на до-
машните физички лица кои самостојно вршат стопанска 
дејност со личен труд односно со личен труд и со средства 
во сопственост на граѓани, а кои за вршењето на таа деј-
ност не основале претпријатие, дуќан или земјоделско сто-
панство со својство на правно лице. 

Претпријатието регистрирано за инвестициони рабо-
ти во странство може без упис во судскиот регистар: 

1) да извезува и да купува во странство опрема, реп-
родукционен и друг материјал и прибор што се потребни 
за инвестиционите работи што ги изведува во странство и 
стоки наменети за лична потрошувачка на работниците во 
погоните во странство; 

2) да увезува стоки во рамките на одобрената компен-
зациска работа со странство; 

3) да изврши работа на посредување во надворешно-
трговскиот промет што ќе ја одобри сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на економските односи со 
странство ако со тоа се зголемува извозот. 

Член 12 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство може да им одобри на 
општествено-политичката заедница или на органот на оп-
штествено-политичката заедница да извршат поединечна 
работа на надворешнотрговски промет за свои потреби, а 
на општествената организација и на другото правно лице 
кои не се регистрирани за вршење на надворешно-
трговски промет - да извршат поединечна работа на над 
ворешнотрговски промет за свои потреби односно да 
вршат работи на надворешнотрговски промет во врска со 
нивната дејност. 
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III. ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

Член 13 
Извозот и увозот на стоки се слободни (ЛБ). 
Заради заштита на домашното производство и за ос-

тварување на планираниот развој односно на развојната 
политика и на заштитната политика, извозот и увозот на 
стоки може да се регулира со определување на континген-
ти (К). 

Заради извршување на меѓународни договори, регу-
лирање на извозот и увозот на вооружување и воена опре-
ма, извозот и увозот на историски и уметнички дела и од-
делни благородни метали, определени стоки можат да се 
извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола (Д). 

Увозот на резервни делови за одржување на увезена 
опрема односно на делови на увезена опрема и за 
одржување на трајни потрошни блага е слободен. 

Член 14 
Извозот и увозот на определени стоки можат регио-

нално да се насочуваат со издавање согласности заради 
усогласување на размената на стоки и услуги со определе-
ни земји со кои се склучени меѓународни договори за раз-
мена на стоки и услуги односно со региони, заради напла-
та на побраувањата од странство и спроведување самоог-
раничување во извозот на определени производи чијшто 
извоз е ограничен со странски увозни бариери. 

Член 15 
Стоки можат да се увезуваат или привремено да се 

увезуваат само ако им одговараат на стандардите, атести-
те и техничките нормативи и на нормите на квалитетот 
пропишани за пуштање во промет односно за употреба на 
тие стоки на југословенскиот пазар. 

Стоки за кои е задолжителна здравствена, ветеринар-
ска или фитопатолошка контрола или контрола на квали-
тетот не можат да се увезуваат или привремено да се уве-
зуваат ако не ги исполнуваат пропишаните услови. 

Стоките не можат да се увезуваат или привремено да 
се увезуваат во Југославија ако нивниот пласман е забра-
нет во земјата на потеклото. 

По исклучок од одредбата ст. 1 и 2 од овој член, сто-
ки можат привремено да се увезуваат заради облагороду-
вање, ако со тоа не се загрозуваат животот и здравјето на 
луѓето и човековата средина. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
стоките што се увезуваат или привремено се увезуваат во 
царинските и слободните зони. 

За да се спречува загрозувањето на животот и здрав-
јето на луѓето и на човековата средина, Сојузниот из-
вршен совет може да го забрани увозот и транзитот на оп-
ределени стоки преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија или да пропише услови 
под кои таквите стоки можат да се увезуваат односно да се 
извезуваат. 

Член 16 
Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од 

Стопанската комора на Југославија, ги распоредува стоки-
те на одделни форми на извоз и увоз и ги определува сто-
ките чиј што извоз и увоз регионално се насочуваат. 

Член 17 
Дозволи од член 13 став 3 на овој закон и согласности 

од член 14 и член 74 став 2 на овој закон издава сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на економските од-
носи со странство, ако со сојузен закон не е поинаку опре-
делено. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 

орган на управата надлежен за работи на економските од-
носи со странство, кој го дава тој предлог пб прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, до 31 ок-
томври тековната година ги утврдува обемот на контин-
гентите за извоз и увоз на стоки, регионалната структура 
на увозот и динамиката на извозот и увозот, за наредната 
година. При утврдувањето на обемот на контингентите се 
земаат предвид контингентите утврдени за стоките што се 

увезуваат на кредит или што се увезуваат односно се пла-
ќаат подолго од една година. 

Контингентите спогодбено ги распоредуваат претпи-
јатијата и работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд односно со личен труд и со средства во соп-
ственост на граѓани во Стопанската комора на Југослави-
ја, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на прописи-
те од став 1 на овој член, и тоа: за извозот - производите-
лите, а за увозот потрошувачите и ги утврдуваат динами-
ката на извозот односно на увозот и другите меѓусебни 
права и обврски. Во распределбата на контингентите 
можат да учествуваат и надворешнотрговсКите претприја-
тија ако извезуваат односно увезуваат од свое име и за 
своја сметка стоки за широка потрошувачка или увезуваат 
стоки за сметка на општестВено-политички заедници и на 
нивните органи и организации. 

Ако во рокот од став 2 на овој член контингентите не 
се распределат, во натамошниот рок од 30 дена, контин-
гентите ќе ги распредели на одделни претпријатија сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на економски-
те односи со странство. Против тоа решение може да се 
води управен спор кој не го задружува неговото извршува-
ње. 

Стопанската комора на Југославија ги известува 
учесниците од став 2 на овој член за местото и времето на 
распределбата на контингентите, најдоцна осум дена пред 
распределбата и донесува општ акт со кој го уредува начи-
нот на учествувањето на тие субјекти во распределбата на 
контингентите. 

Извештај за извршената распределба на континген-
тите Стопанската комора на Југославија доставува до бан-
ките овластени за работи со странство кои водат евиден-
ција за користењето на контингентите и до сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на економските одно-
си со странство. Претпријатието ја избира банката кај која 
ќе се евидентира користењето на контингентите и за тоа ја 
известува Стопанската комора на Југославија. 

При распределбата на контингентите во Стопанската 
комора на Југославија ќе се обезбедат најмалку 10% за до-
полнителна распределба, и тоа: за новото производство 
чии потреби не можеле да се предвидат при распределбата 
на контингентите, за откуп на саемските експонати из-
ложени на меѓународни саемски приредби што се 
Одржуваат во Југославија и др. 

Член 19 
Со контингентите се определува обемот на извозот 

односно на увозот на одделни стоки по количество или по 
вредност, по правило за период од една година. Ако сто-
ките се извезуваат односно се увезуваат на кредит или се 

ѕизвезуваат односно се увезуваат подолго од една година, 
контингентот се утврдува за периодот на користењето на 
кредитот односно за периодот на извозот односно на уво-
зот на односните стоки. 

Член 20 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство може, по прибавено мис-
лење од Стопанската комора на Југославија, на одделни 
субјекти од член 18 став 2 на овој закон да им утврди кон-
тингент над утврдениот контингент од член 18 на овој за-
кон, и тоа: за увоз на стоки заради замена на стоките што 
се уништени со дејство на виша сила или елементарни не-
погоди ; за увоз на стоки врз основа на одобрен кредит од 
Меѓународната банка за обнова и развој и од други меѓу-
народни финансиски организации и спроведена меѓуна-
родна лицитација, за увоз на суровини и репродукционен 
материјал заради производство за извоз, со преземање об-
врска за извоз најмалку во износ 50% поголем од вреднос-
та на увозот во рокот предвиден со одобрението и за извоз 
на стоки ако со тоа не се создаваат растројства во снабде-
носта на домашниот пазар. 

Увозот на авиони и бродови заради замена на увезе-
ни авиони и бродови уништени со дејство на виша сила 
или во сообраќајна несреќа, што се набавуваат по основ на 
реосигурување, е слободен. 

Член 21 
Увозот на стоки и услуги за општествено-пол итич ки-

те заедници, нивните органи и организации се врши со 
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согласност со пропишаните форми на увоз на стоки од-
носно со пропишаните услови за увоз на услуги. 

Увоз на безбедносни средства, репродукционен мате-
ријал, резервни делови и услуги за потребите на сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи односно 
на Институтот за безбедност и извоз на овие стоки се 
врши врз основа на дозвола што ја издава сојузниот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи и на тој увоз 
не се применуваат одредбите од овој закон за формите на 
увозот. Сојузниот орган на управата надлежен за внат-
решни работи ќе го известува Сојузниот извршен совет за 
извршениот извоз и увоз во тековната година. 

Член 22 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство, врз основа на податоци-
те на Сојузната управа за царини, го следи остварувањето 
на платниот биланс на Југославија по формите на извоз и 
увоз на стоки, а за стоките чиј увоз е слободен - по оддел-
ните видови односно групи на стоки. 

Член 23 
Извозот односно увозот е извршен кога стоките се 

оцаринети и кога ја преминале царинската линија однос-
но кога услугата е дадена. Како ден на извозот односно на 
увозот на стоките се смета денот кога е извршено царине-
њето на стоките. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на економ-
ските односи со странство може да изададе одобрение да 
се изврши извозно-увозно царинење на стоките и без пре-. 
минување на стоките преку царинската линија ако е склу-
чен договор со странско лице и ако се намалуваат трошо-
ците за транспорт на стоките. При извозно-увозното ца-
ринење на овие стоки се применуваат прописите што се 
однесуваат на извозот и увозот на стоките што ја преми-
нуваат царинската линија. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на економските односи со 
странство пропишува кој ден се смета како ден на извршу-
вањето на услугите. 

IV. ПОСЕБНИ ФОРМИ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ 
ПРОМЕТ 

Член 24 
Увозот на стоки што претставуваат влог на странско 

лице или зголемување на тој влог се врши слободно, во 
согласност со договорот за основање на претпријатие од-
носно со договорот за вложување во претпријатие. 

Член 25 
Претпријатието може со странско лице да склучи до-

говор за долгорочна производствена кооперација, со рок 
на траење од најмалку три години. 

Вредноста на извозот врз основа на договорот од 
став 1 на овој член мора да биде најмалку еднаква на вред-
носта на увозот извршен врз основа на тој договор. 

Член 26 
Ако стоките што се извезуваат или што се увезуваат 

врз основа на договор за долгорочна производствена коо-
перација во времето на склучувањето односно на измени-
те и дополненијата на тој договор се распоредени на сло-
боден извоз или увоз, се извезуваат и увезуваат слободно 
до извршувањето на тој договор. 

Ако извозот односно увозот на стоки што се врши по 
основ на договор за долгорочна производствена коопера-
ција е регулиран со контингент или со дозвола, претприја-
тието ги извезува односно ги увезува тие стоки врз основа 
на прибавена согласност од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на економските односи со странство, 
кој е должен да одлучи за барањето во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето барање за издавање согласност. 
Таа согласност истовремено претставува утврдено право 
на извоз односно на увоз по тој основ и важи додека важи 
договорот. 

Член 27 
Договорот за долгорочна производствена коопераци-

ја мора да биде склучен во писмена форма. 
Договорот од став 1 на овој член и неговите измени и 

дополненија му се пријавуваат на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на економските односи со стран-
ство во рок од 30 дена од денот на неговото потпишување 
односно на неговата измена и дополнение и станува по-
лноважен со денот на уписот во регистарот. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство е должен да изврши 
упис на договорот од став 2 на овој член во рок од 30 дена 
од денот на поднесувањето на барањето за упис. Ако дого-
ворот не се запише во регистарот во тој рок, договорот 
станува полноважен со истекот на тој рок. 

Член 28 
Претпријатието, врз основа на одобрение од сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на економските 
односи со странство, може да склучува договори за извоз 
на стоки и услуги што се наплатуваат со увоз на стоки и 
услуги во иста вредност (компензациони работи), ако се 
работи за извоз во земји во кои настапиле платнобилан-
сни тешкотии или ако извозот не може на друг начин да се 
наплати. 

Ако се работи за увоз на опрема заради зголемување 
на обемот и на техничкото ниво на производството однос-
но на давањето услуги, можат, по исклучок, да се одобру-
ваат работите од став 1 на овој член, под услов увозот на 
опрема и увозот на опрема под закуп да се плаќа со извоз 
на стоки произведени со таа опрема односно со извоз на 
услуги дадени со таа опрема. 

Извоз и увоз на стоки во рамките на работата од став 
1 на овој член се врши во согласност со пропишаните фор-
ми на извоз и увоз. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува поблиските 
услови, начинот и роковите под кои можат да се склучува-
ат работите од ст. 1 и 2. 

Член 29 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

вршење на работи на надворешнотрговски промет може 
да купува стоки во странство заради продажба во стран-
ство, како и повторно да ги извезува купените и увезените 
односно привремено увезените стоки. 

Во случај на купување на стоки во странство, увоз на 
тие стоки и извоз на исто количество стоки од истиот та-
рифен став на Царинската тарифа, извозот и увозот е сло-
боден. 

Плаќање и наплата по работите од став 1 на овој 
член можат да се одобрат и со увоз на стоки, под условите 
од член 28 на овој закон, или со откуп на југословенскиот 
долг врз основа на одобрение дадено во согласност со со-
јузниот закон со кој се уредуваат кредитните односи со 
странство. 

Работите од став 1 на овој член ги одобрува сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на економските 
односи со странство, а финансиските трансакции во врска 
со тие работи - сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на финансиите. 

Надлежниот сојузен орган на управата ги одобрува 
работите од овој член ако тие работи се во согласност со 
склучените трговски меѓународни договори или ако со 
нив не се нарушува редовниот извоз на југословенски сто-
ки или ако се обезбедува вработување на слободни југо-
словенски производствени капацитети или извршување на 
обврските преземени со меѓународни договори, како и ако 
се обезбедува зголемување на приливот на девизи што се 
предмет на купопродажба на единствениот девизен пазар, 
намалување на втасано а ненаплатено побарување на Ју-
гославија со определени земји и урамнотежување на раз-
мената со земјите со кои се склучени спогодби за урамно-
тежена размена на стоки и услуги. 

Сојузниот извршен совет пропишува во кои случаи 
можат да се купуваат стоки во странство заради продажба 
во странство односно увезени или привремено увезени 
стоки повторно да се извезуваат, како и поблиските усло-
ви и начинот на одобрување на работите од став 1 на овој 
член и начинот на пријавување, евиденција и контрола на 
тие работи. 
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Член 30 
Малограничен промет се врши во пограничното и со-

седното прекуморско подрачје, во согласност со овој за-
кон, со склучените меѓудржавни договори и со прописите 
донесени врз основа на овој закон. 

Под погранично подрачје и соседно прекуморско 
подрачје, во смисла на овој закон, се подразбира подрачје-
то определено со меѓудржавен договор. 

Ако со меѓудржавен договор не е определено подрач-
јето од став 2 на овој член, тоа подрачје на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го 
определува Сојузниот извршен совет. 

Работи на извоз и увоз на стоки и услуги во малогра-
ничниот промет може да врши претпријатие кое е запиша-
но во судскиот регистар за тој вид работи, ако со ме-
ѓудржавен договр не е поинаку определено. 

Извоз и увоз на стоки во рамките на малограничниот 
промет се врши во согласност со пропишаните форми на 
извоз и увоз. 

Член 31 
Извоз и увоз на стоки по меѓународни саемски ком-

пензациони работи може да врши претпријатие кое е запи-
шано во судскиот регистар за вршење на работи на надве-
решнотрговски промет, во рамките на вкупната вредност 
на извозот и увозот што за одделни саеми секоја година ги 
утврдува Сојузниот извршен совет, а Стопанската комора 
на Југославија во рамките на тој износ ги утврдува листи-
те на стоките за извоз и увоз. 

Извозот и увозот на стоки по меѓународни саемски 
компензациони работи се врши во согласност со. пропи-
шаните форми на извоз и увоз. 

V. УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ 

Член 32 
Услуги во надвроешнотрговскиот промет може да 

врши претпријатие што е запишано во судскиот регистар 
за вршење на тие услуги во надоврешнотрговскиот про-
мет, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Под услуги во надворешнотрговскиот промет се под-
разбираат особено: изведување на инвестициони работи 
во странство и отстапување на инвестициони работи на 
странско лице во Југославија, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, поморско-техничхи услуги 
на море и подморје и други услуги што се во врска со ме-
ѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, склад и-
рање, пуч км и аеродомски услуги, агенциски услуги во 
транспортот, и сл.), угостителски и туристички услуги, по-
средување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
поштенско-телефонско-телеграфски и други телекомуни-
кациони услуги, услуги на контрола на квалитетот и кван-
титетот во извозот и увозот на стоки, услуги на ис-
тражување и давање и користење на информации и знаење 
во стопанството, науката, услуги на атестирање, услуги на 
факторине финансиски инженеринг и други услуги. 

1. Изведување на инвестициони работи во странство и от-
стапување на инвестициони работи иа странско лице во 

југославија 
Член 33 

Под изведување на инвестициони работи во стран-
ство се подразбираат: 

1) изработка на експертизи и студии, инвестициони 
програми, просторни и урбанистички планови и проекти, 
идејни главни и детални проекти и ирвестиционо-технич-
ка документација, лицитациони елаборати (тендерска до-
кументација) и друга инвестициона документација за об-
јекти и работи; 

2) изведување на геодетски, геолошки и други ис-
тражни работи, мелиорациони работи и работи на облаго-
родување на земјиште, приведување на земјиште кон кул-
тура и комунално уредување на земјиште; 

3) изведување на градежни, градежно-занаетчиски, 
рударски, хидротехнички и други слични работи и работи 
на внатрешно уредување и декорација; 

4) изведување на инсталациони, монтажни и демон-
тажни работи и работи на одржување и ремонт на индус-
триски и други постројки; 

5) пуштање во погон на постројки и опрема на изгра-
дени објекти, раководење со работи, техничко управување 
со погон или со производство и одржување на изградени 
постројки, објекти и погони; 

6) изградба на комплетни објекти и испорака на опре-
ма, делови и материјали и натехнолошки линии и други 
компоненти; 

7) организација на изградбата на комплетни објекти 
(инженеринг), изведувачки инженеринг и советодавен 
(консалтинг) инженеринг; 

8) стручно-технички надзор над изведувањето на ин-
вестициони работи во странство и над изградбата на ин-
вестициони објекти; 

9) давање стручна помош односно консултантски ус-
луги во текот на изградбата и во работите на изградените 
објекти; 

10) одржување и ремонт на изградени објекти и испи-
тување на опрема; 

11) обука на работници, пренос на знаења и искуства 
и организирање на производство во изградени објекти; 

12) други работи на изведување на инвестициони ра-
боти во странство. 

Член 34 
Договор за изведување на инвестициони работи во 

странство може со странстко лице да склучи претпријатие 
кое е запишано во судскиот регистар за изведување на ин-
вестициони работи во странство. 

Договор за изведување на инвестициони работи во 
странство можат да склучат ^ повеќе претпријатија кои за 
изведувањето на тие работи можат да ангажираат домаш-
ни и странски кооперанти, а кооперантите - подизведува-
чи 

Член 35 
Договорот за изведување на инвестициони работи^ 

покрај суштествените елементи, мора да содржи и одред-
би за обезбедување на наплатата. 

Ако инвестиционите работи со странство се догово-
рат со наплата во стоки, носителот на зделката е должен 
да склучи договор со претпријатието што ќе ги увезе сто-
ките со кои се наплатуваат тие работи односно, што тие 
стоки ќе ги извезе во рамките на работата на посредување, 
освен ако самиот носител на зделката ги увезува тие стоки 
односно врши работи на посредување. 

Член 36 
Претпријатието кое извезува опрема односно извелу-

ва инвестициони работи во странство може без увоз во Ју-
гославија да купува во странство опрема за изведувањето 
на тие работи, дел од опремата и материјалот што се вгра-
дуваат во опремата која се извезува односно објектот што 
се гради во странство. 

Претпријатието кое изведува инвестициони работи 
во странство може да увезува дел од опремата и материја-
лот заради вградување во опремата што во склопот на из-
ведувањето на инвестиционите работи ја извезува во 
странство. 

На купувањето на опрема, дел од опремата и матери-
јалот од ст. 1 и 2 на овој член не се применуваат прописи-
те што се однесуваат на увозот на таа опрема и материјал 
во Југославија. -

Член 37 
Претпријатието кое изведува инвестициони работи 

во странство може, по завршувањето на работите односно 
по престанокот на употребата, слободно да ги увезе во Ју-
гославија основните средства и резервните делови за тие 
средства, што ги набавило и користело за извршување на 
работите од договорот за изведување на инвестициони ра-
боти во странство. 

На неамортизираниот дел од вредноста на средства-
та и резревните делови од став 1 на овој член се плаќа ца-
рина и увозни давачки во согласност со царинските пропи-
си. 

Претпријатието е должно при увозот на средеа вата и 
резервните делови од став 1 на овој член, покрај доказот 
за набавката, да поднесе и изјава од работоводниот орган 
дека тие средства се користени во странство за изведување 
на инвестициони работи. 
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Ако претпријатието ги задржи односно ги отпиште 
во странство основните средства што ги користи за изве-
дување на инвестициони работи во странство, должно е, 
со конечната пресметка на работите, за тоа да достави од-
лука на работоводниот орган до ,сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на економските односи со стран-
ство. 

Член 38 
Изведувањето на инвестициони работи односно изве-

дувањето на одделни работи на инвестиционен објект во 
Југославија (во натамошниот текст: инвестициони работи 
во Југославија) може да му се отстапи на странски изведу-
вач, врз основа на претходно одржано јавно наддавање 
или извршено собирање на понуди од определен најмал 
број понудувачи, во согласност со прописите со кои се уре-
дува јавното наддавање и собирањето на понуди. 

Член 39 
Условите за отстапување изведувањето на инвестици-

они работи во Југославија на странски изведувач ги ут-
врдува претпријатието инвеститор, а особено: 

1) обврската на странскиот изведувач кон понудата 
да поднесе гаранција од банката за надомест на штетата 
што инвеститорот би можел да ја претрпи поради неуред-
ното исполнување на договорот од страна на изведувачот; 

2) обврската за полагање на кауција како услов за 
учество на јавниот конкурс и формата на кауцијата; 

3) примената на југословенските стандарди, технич-
ките нормативи односно нормите на квалитетот односно 
примената на меѓуанродните стандарди, техничките нор-
мативи односно нормите на квалитетот или стандардите 
на странски држави, ако за определен производ, производ-
ство, услуга односно работи не се донесени прописи за ју-
гословенските стандарди, технички нормативи односно 
норми на квалитетот за што се прибавува потврда од со-
јузната организација надлежна за работи на стандардиза-
цијата, која е должна да ја издаде таа потврда во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 40 
Договорот за изведување на инвестициони работи во 

странство односно договорот за изведување на инвестици-
они работи во Југославија се запишува во посебен регис-
тар што го води сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на економските односи со странство. 

Договорите од став 1 на овој член нема да се запишат 
во регистарот ако не се во согласност со одредбите на овој 
закон и на другите сојузни прописи и ако се противни на 
интересите на безбедноста или на одбраната на земјата. 
Ако сојузниот орган на управата одбие да го запише дого-
ворот во регистарот, должен е за тоа да донесе решение во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на договорот и 
документацијата што се прилага кон тој договор заради 
упис во регистарот. Против тоа решение не може да се из-
јави жалба, но може да се поведе управен спор. 

2. Други услуги во надворешнотрговскнот промет 

Член 41 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

работи на меѓународната шпедиција може да организира 
однесување и донесување на стоки во меѓународниот со-
обраќај од свое име и по налог и за сметка на комитент и 
да склучува договори за превоз, натовар, истовар, прето-
вар, сортирање, пакување, складирање и осигурување на 
стоки, да организира превоз со различни видови превозни 
средства, да застапува и да врши работи во врска со цари-
нењето на стоки, осигурување на повластици и рефакции 
од возарот, да испоставува и да прибавува транспортни и 
други документи и да врши други работи врзани за шпе-
дитерските услуги во надворешнотрговскиот промет. 

Член 42 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

меѓународен транспорт на стоки и патници може да врши 
превоз на стоки и патници во меѓународниот железнички, 
друмски, поморски, воздушен, речен и езерски сообраќај, 
да договоара и да врши сервисирање и поправка на тран-
спортни средства и делови. 

Член 43 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

вршење на поморско-технички и истражувачки услуги на 
море и подморје може да договора и да врши вадење на 
потонати предмети и нивно довезување на крајбрежното 
одредиште, истражување и вадење на нафта и минерални 
блага од дното на морето, да договара и организира по-
ставување на платформи за експлоатација на нафта и ми-
нерални блага од поморјето, како и да договара и да врши 
снабдување на тие платформи со резервни делови, храна 
за екипажот и со други потреби. 

Член 44 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

меѓународни сообраќајно-агенциски работи може да за-
стапува и да посредува во превозот на стоки и патници во 
меѓународниот сообраќај и да врши други работи во 
врска со тој превоз. 

Под работи од став 1 на овој член се сметаат особено: 
обезбедувањето место во превозното средство за стоките 
на комитентот, обезбедувањето потребните количества 
стоки за превозното средство на комитентот, обезбедува-
њето средства за превоз на стоки и патници, продажбата 
на возни исправи и другите работи во врска со застапува-
њето и посредувањето во меѓународниот сообраќај. 

Претпријатието кое врши меѓународни сообраќајно-
-агенциски работи склучува договор за меѓународни сооб-
раќајно-агенциски работи од името и за сметка на коми-
тентот или само посредува при склучувањето на тие дого-
вори. 

Член 45 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

вршење на туристички работи со странство може да дава 
услуги на странски лица, а особено: угостителски услуги 
(сместување, исхрана и др.), туристичко-агенциски услуги, 
да организира туристички патувања и излети во Југосла-
вија и во странство, да организира посети на културни, 
стопански, спортски или други приредби, да организира 
спортски лов и риболов, да изнајмува моторни возила и 
пловила, да прифаќа, чува и одржува странски пловила, да 
дава услуги на игри на среќа, како и услуги на туристички 
патувања и излети во стрнство на домашни лица. 

Под услуги од став 1 на овој член се подразбираат и 
услугите на конгресниот и здравствено-рекреативниот ту-
ризам, како и сообраќајните услуги во меѓународниот ту-
ристички промет. 

Член 46 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

снабдување на превозните средства може да ги снабдува 
странските превозни средства и домашните превозни 
средства што сообраќаат на странски релации со гориво, 
мазиво, резервни делови, индустриски и други стоки, како 
и да ги снабдува нивните екипажи и патниците со индус-
триски и други стоки. 

Претпријатието запишано во судскиот регистар за 
давање на лучки услуги може да дава услуги на прифаќање 
и испраќање на бродови и патници, Чување на бродови и 
товар, претовар и складирање на стоки, снабдување на 
странски транспортни средства, изнајмување на транспор-
тни средства и опрема и други услуги. 

Услугите на складирање на стоки можат да се даваат 
во железнички станици и во други места на меѓународ-
ниот јавен сообраќај, како и во други јавни складови. 

Под услуги на складирање на стоките се подразбира-
ат прифаќањето, чувањето и сортирањето на стоките, из-
давањето на складишници и другите работи во врска со 
стоките по налог од странското лице, како што се: нато-
вар, истовар, вршење на царински формалности, осигуру-
вање на стоките и сл. 

Претпријатието запишано во судскиот регистар за 
давање на аеродромски услуги може да прифаќа, испраќа 
странски стоки и патници во воздушниот сообраќај, да да-
ва услуги при слетувањето, полетувањето и прелетување-
то на странски воздухоплови, да ги прифати, снабдува, ис-
праќа тие воздухоплови и др. 

Член 47 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

организирање на меѓународни саеми може да приредува 
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саеми, изложби и други форми на прикажување на ci опан-
ски и други дејности во земјата и странство и да дава дру-
ги услуги во областа на организирањето на меѓународни 
саеми. 

Претпријатието што не е запишано во судскиот ре-
гистар за организирање на меѓународни саеми во земјата 
и странство може да учествува на меѓународни изложби, 
саеми, а може да излага сопствени производи само или во 
соработка со други претпријатија во странство. 

Член 48 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

работи на договорна контрола на квалитетот и квантите-
тот на стоките во меѓународниот промет дава особено ус-
луги на контрола на квалитетот, квантитетот и на другите 
својства на стоките врз основа на договор склучен помеѓу 
претпријатието за вршење на таа контрола и комитентот 
- корисникот на услугата, првенствено заради утврдување 
дека квалитетот, квантитетот и другите својства на стоки-
те ги исполнуваат условите од договорот склучен помеѓу 
купувачот и продавачот на стоките. 

Со договорот за контрола на квалитетот и квантите-
тот на стоките, склучен помеѓу купувачот на стоките и 
претпријатието што врши контрола по налог од купува-
чот, може да се предвиди квалитетно и квантитативно 
преземање на стоките за сметка на купувачот, како и га-
ранции од страна на претпријатието што врши контрола 
на квалитетот, квантитетот и на другите својства на сто-
ките. 

Претпријатието кое врши контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките во меѓународниот промет може да 
ги врши и пропишаните или вообичаените дејности во 
врска со таа контрола, како што се: контрола на пакува-
њето и испраќањето на стоките, контрола на натоварот, 
истоварот, претоварот, транспортот и на редењето на сто-
ките во Транспортното средство, контрола на складишни-
от простор, контрола на транспортните средства, вршење 
на експертизи и сл. 

Претпријатието што врши контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките во меѓународниот промет е 
должно за извршената контрола односно за извршените 
други работи од ст. 2 и 3 на овој член да му издаде на ко-
митентот соодветна исправа во писмена форма и е одго-
ворно за точноста на исправата и на податоците содржани 
во неа. 

Член 49 
Под услуги на истражување, во смисла на овој закон, 

се подрзбираат услугите на научноистражувачката и на 
истражувачко-развојната работа на странски лица низ 
проектите што како краен резултат имаат ново знаење од-
носно нов производ и нова технологија и вршењето на тие 
услуги во рамките на давањето на техничка помош и обу-
ка на научниот кадар. 

Под услуги на атестирање, во смисла на овој закон, се 
подразбира издавањето атест на странски лица за сообраз-
носта на производот со определени стандарди и прописи. 

Член 50 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

вршење на работи на надворешнотрговски промет може 
со странско лице да склучи договор за застапување, дого-
вор за продажба на странски стоки од консигнационен 
склад и договор за вршење на сервисни услуги за одржува-
ње на увезена опрема и трајни блага за лична потрошувач-
ка. 

Договорите од став 1 на овој член мораат да бидат 
склучени во писмена форма и да се евидентираат во сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на економски-
те односи со странство, ако се исполнети условите од овој 
закон и од прописите донесени врз основа на овластувања-
та од овој закон. 

Под сервисни услуги, во смисла на овој закон, се под-
разбира особено давањето услуги на поправки, замена на 
делови и увезена опрема и на трајни блага во гарантниот 
рок и надвор од гарантниот рок, како и давањето на тех-
нички и други услуги. 

Договорите за застапување се склучуваат за застапу-
вање на целата територија на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Претпријатието запишано во судскиот регистар за 
вршење на работи на надворешнотрговски промет кое 
склучило договор за продажба на стоки од консигнацио-
нен склад е должно да обезбеди сервис, потрошен матери-
јал и прибор, резервни делови за опремата и трајните по-
трошни стоки што ги продава од консигнациониот склад. 
Претпријатието може давањето на определени серивсни 
услуги да му го довери на друго претпријатие односно на 
работни луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд 
односно со личен труд и со средства во сопственост на 
граѓани. 

Претпријатието што се занимава со давање на услуги 
во надворешнотрговскиот промет може без упис во суд-
скиот регистар за застапување на странски лица да заста-
пува странски лица за истите видови услужни дејности 
што ги врши во надворешнотрговскиот промет. 

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од 
Стопанската комора на Југославија, донесува пропис со 

кој поблиску се уредуваат работите на застапување на 
странски лица во Југославија. 

Член 51 
Претпријатието запишано во судскиот регистар за 

вршење на работи на надворешнотрговски промет може, 
покрај продажбата на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки, да продава странски стоки и стоки од 
домашно производство и од слободните царински продав-
ници. Стоките од слободните царински продавници 
можат да се продаваат на странски и на домашни физички 
лица. 

Стоките од слободните царински продавници може 
да ги продава претпријатие запишано во судскиот регис-
тар за вршење на работи на надворешнотрговски промет 
кое со странско лице има склучено договор за продажба 
на стоки во слободна царинска продавница и претпријати-
ето запишано во судскиот регистар за вршење на работи 
на надворешнотрговски промет кое со претпријатие што 
има генерално застапништво на странско лице во Југосла-
вија склучило договор за продажба на стоки во слободни-
те царински продавници ако стоките се предмет на гене-
ралното застапување. 

Врз сместувањето на стоките во слободните царински 
продавници се применуваат прописите за привремен увоз 
на стоки. 

Сојузниот извршен совет може да пропише кои стоки 
не можат да се продаваат од слободна царинска продавни-
ца. 

Член 52 
Претпријатието може, заради вршење на стопански 

дејности во слободна и во царинска зона, слободно да уве-
зува и извезува стоки и услуги во зоната и да ги снабдува 
превозните средства во меѓународниот сообраќај. 

Стоките од слободна и од царинска зона, заради ни-
вно облагородување, може привремено да ги увезува сло-
бодно, со посебен царински надзор до враќањето на обла-
городените стоки во зоната, односно до нивниот извоз. 

На увозот на стоки од слободна и царинска зона во 
Југославија односно на извозот од Југославија во слобод-
на и царинска зона се применуваат одредбите на чл. 13 и 
14 од овој закон. 

На привремениот извоз од Југославија во слободна и 
царинска зона и привремениот увоз од слободна и царин-
ска зона во Југославија се применуваат одредбите на чл. 
56 и 57 од овој закон. 

3. Услови за увоз на услуги, странски претставништва и 
продажба на странски експонати 

Член 5^ 
Сојузниот извршен совет може да ги пропише услови-

те за увоз на стопански услуги и условите под кои стран-
ски лица можат да вршат услужни дејности во Југослави-
ја. Со прописи може, по исклучок, да се ограничи користе-
њето на определени услуги на странски лица заради без-
бедноста на Југославија, заштитата на животот и здравје-
то на луѓето и човековата средина како и заради заштита 
на определени стопански и општествени дејности чиј раз-
вој е посебно значаен за Југославија. 



Петок, 13 октомври 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 63 - Страна 1555 

.Странските лица кои даваат услуги во Југославија се 
должни да се придржуваат кон југословенските прописи, 
меѓународните конвенции и професионалните кодекси. 

Член 54 
Странско лице може да отвори претставништво во Ју-

гославија во областа на производството, на прометот на 
стоки и на определени стопански услуги, банкарството и 
осигурувањето. 

Претставништвото од став 1 на овој член може да 
презема претходни и подготвителни дејствија во врска со 
склучувањето на договорот, но не може да склучува дого-
вор за надворешнотрговски промет. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува поблиските 
услови за отворање и работа на претставништвата на 
странски лица во Југославија. 

Член 55 
Странските излагачи можат на меѓународни саеми во 

Југославија да продаваат свои експонати за динари до 
вредноста што е потребна за плаќање на трошоците на из-
лагањето на саем, на царината и на другите увозни давач-
ки. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува видовите на 
трошоци што можат да се плаќаат во согласност со став 1 
на овој член, како и начинот и контролата на продажба на 
предметите од тој став. 

VI. ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ И УВОЗ 

Член 56 
Заради давање на услуги на странски лица и користе-

ње на услуги од странски лица, како и во други случаи ко-
га стоки се извезуваат односно увезуваат со обврска за 
враќање во определен рок, во иста или променета состој-
ба, стоките можат привремено да се извезуваат односно 
привремено да се увезуваат. 

Царинарницата го одобрува привремениот увоз и из-
воз на стоките од став 1 на овој член на начинот, по по-
стапката и под условите пропишани со сојузен закон и со 
прописите донесени врз основа на тој закон. 

Привремено извезените стоки мораат да се вратат во 
Југославија или дефинитивно да се извезат, а привремено 
увезените стоки мораат да се вратат во странство или де-
финитивно да се увезат и да се оцаринат според прописите 
со кои се уредува извозот, увозот, царинењето на тие сто-
ки, како и роковите на привремениот извоз и увоз. 

Член 57 
Претпријатието може привремено да извезува однос-

но да увезува под закуп опрема заради користење во про-
изводството и заради давање услуги. 

Договорот за закуп задолжително го содржи рокот на 
траењето на закупот, а може да се предвиди по истекот на 
договорениот рок закупецот да ја задржи привремено из-
везената односно увезената опрема - лизинг. 

Со договорот за закуп - лизинг се пренесува правото 
на користење на опремата увезена под закуп со плаќање 
на надомест (закупнина), а може да се предвиди и обврска 
за закупецот (давател на опремата во лизинг) да му обез-
беди на закупецот непречено користење, одржување и тех-
ничко-технолошко унапредување на опремата увезена во 
закуп. Со договорот може да се предвиди и замена на уве-
зената опрема под закуп со нова техничко-технолошки по-
совршена опрема за време на траењето на рокот на заку-
пот. 

Царинарницата го одобрува привремениот извоз од-
носно увоз односно увозот на опрема под закуп под усло-
вите пропишани со сојузен закон и со прописите донесени 
врз основа на тој закон. Ако извозот односно увозот е ре-
гулиран со контингент односно со дозвола, царинарница-
та го одобрува тој извоз односно увоз ако претпријатието 
располага со контингент односно со дозвола. Ако за тој 
увоз не е прибавен контингент односно дозвола, привре-
мен увоз царинарницата може да одобрува врз основа на 
прибавена согласност од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на економските односи со странство кој е 
должен да одлучи за барањето во рок од 30 дена од денот 
на поднесувањето на барањето за издавање на согласност. 

Согласноста од став 4 на овој член се издава ако со 
тој извоз односно увоз се унапредува производството или 
давањето на услуги или се зголемува извозот. 

Член 58 
-На стоките што привремено се извезуваат односно се 

увезуваат не се применуваат одредбите на чл. 13,14,16,18, 
63 и 64 од овој закон. 

Привремено извезените односно увезените стоки 
можат да се употребат само за намените за кои привреме-
но се извезени односно увезени. 

Член 59 
Претпријатието може да врши работи на облагороду-

вање на стоките (преработка, доработка и обработка) на 
странско лице или на претпријатие запишано во судскиот 
регистар за работи на посредување во надворешнотргов-
скиот промет односно може да му даде на облагородува-
ње стоки на странско лице. Тие работи можат да се вршат 
во повеќе фази и можат да ги вршат повеќе претпријатија 
односно странски лица. 

Претпријатието може услугите на облагородување да 
ги плати односно да ги наплати во стоки што се дадени на 
облагородување односно што се облагородени врз основа 
на одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на економските односи со странство. На извозот и 
увозот на стоките со кои се плаќа односно се наплатува ус-
лугата на облагородување се применуваат прописите со 
кои се уредува извозот односно увозот на тие стоки. 

Член 60 
Претпријатието може со странско лице, сообразно со 

одредбите од законот со кој се уредуваат странките 
вложувања, да склучува договор за давање под закуп сто-
пански објект. Со тој договор може да се предвиди прет-
пријатието да дава и услуги на организирање на производ^ 
ството. 

Член 61 
Сојузниот извршен совет ги определува видот и на-

мената на привремениот из^оз и увоз, роковите за привре-
мен извоз и увоз по намени, а може да определи кои стоки 
не можат привремено да се увезуваат. 

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

Член 62 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на економските односи со 
странстово, по прибавено мислење од Сопанската комора 
на Југославија, донесува акт со кој се уредува правото на 
влегување во деловни односи со определени лица во 
странство што се занимаваат со надворешнотрговски ра-
боти. 

Член 63 
Претпријатието може да увезува стоки врз основа на 

непосредна спогодба, врз основа на претходно одржано 
јавно наддавање или врз основа на претходно извршено 
собирање на понуди од определен најмал број понудува-
чи. 

Под увоз врз основа на претходно одржано јавно над-
давање се подразбира и купувањето на стоки на стоковни-
те берзи. 

Сојузниот извршен совет ги определува стоките и 
вредноста односно количеството на стоките што за-
должително се увезуваат врз основна на претходно 
одржано јавно наддавање или врз основа на извршено со-
бирање на понуди од определен најмал број понудивачи и 
ја пропишува постапката за јавно наддавање и собирање 
на пунуди за извоз и увоз на стоки. Со тој пропис може да 
се пропише определени стоки да ги увезе сојузната орга-
низација за стоковни резерви и да се утврдат условите под 
кои може да се изврши тој увоз. 

Член 64 
На јавното наддавање мора да им се овозможи учес-

твор да домашните производители на стоките за кои по-
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стои намера да се набават во странство, а ако се собираат 
понуди, на домашните производители мора да им се овоз-
можи да поднесат свои понуди. 

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

Ако странските понудувачи понудат поповолни усло-
ви од домашните понудувачи, предност има понудата на 
оној странски понудувач кој во поголема мера ги ан-
гажира домашните производители за производство на 
стоките што ги испорачува и кој во поголема мера го кре-
дитира домашниот производител во односното производ-
ство или купува во поголема вредност производи од до-
машни производители. 

Член 65 
Ако со договорот со странско лице или со меѓунаро-

ден договор е предвидено дека стоките што се извезуваат 
или увезуваат треба да ги придружуваат определени уве-
ренија односно определени заверени исправи, тие урвере-
нија односно тие исправи ги издава односно ги заверува 
Стопанската комора на Југославија односно стопанската 
комора на републиката односно стопанската комора на 
автономната покраина, на начин што ќе го утврдат во 
Стопанската комора на Југославија, ако за тоа со пропи-
сите не е определен орган на управата или друга организа-
ција. 

Ако прописите на земјата во која ќе се употреби уве-
рението односно другата исправа од став 1 на овој член 
предвидуваат заверување на тие уверенија односно испра-
ви од страна на државните органи, таа заверка ја врши со-
јузниот орган на управата надлежен за надворешни рабо-
ти. 

Сојузниот извршен совет го пропишува начинот на 
издавање на уверенијата и на заверување на исправите 
што ги придружуваат стоките при извозот или увозот, 
што се смета како стока од југословенско потекло и про-
пишува во кои случаи е потребно да се прибави уверение 
за потеклото на стоките што се извезуваат или увезуваат. 
Со тој пропис може да се предвиди одделни уверенија да 
ги издава царинскиот орган. 

Со прописот од став 3 на овој член може да се пред-
види кои стоки произведени во слободна и царинска зона 
се сметаат како стоки од југословенско потекло и во кои 
случаи е потребно да се прибави уверение за потеклото на 
тие стоки. 

Член бб 
Претпријатието може во рамките на склучените дого-

вори за извоз и увоз да извезува и увезува стоки заради за-
мена за порано испорачаните стоки за кои комисиски е ут-
врдено дека се неисправни или дека не им одговараат на 
договорените услови до рокот предвиден со договорот за 
отстранување на недостатоците и да извезува и увезува 
стоки како надомест за долгорочната деловна соработка 
кога тоа е предвидено со договорот. 

Извоз и увоз на стоките од став 1 на овој член се 
врши слободно. 

Член 67 
Претпријатието може, во врска со вршењето на своја-

та стопанска дејност, да извезува стоки и услуги без напла-
та на противвредност и да увезува стоки и услуги без пла-
ќање на противвредност ако е тоа потребно за испитување 
на квалитетот на стоките што се извезуваат односно увезу-
ваат, ако тоа претставува вишок по работите на извозот и 
увозот на стоки, ако тие стоки служат за реклама во изво-
зот односно во увозот или ако се работи за мостра, проект 
и друга техничка документација што ги придружуваат из-
везените односно увезените стоки или што служат за учес-
тво на меѓународни јавни наддавања, ако опремува свои 
претставништва во странство, ако испраќа или прима сто-
ки за хуманитарни, научно-просветни, културни, здрав-
ствени и социјални цели, ако испраќа или прима стоки ка-
ко помош за отстранување на последици од елементарни 
непогоди и други форми на виша сила, ако дава или при-
ма услуги на поправки, монтажа на стоките што ги при-
дружуваат стоките во извоз односно како и во случаите ко-
га постои реципроцитет со односната земја или ако е тоа 
предвидено со меѓународни договори. 

Претпријатието запишано во судскиот регистар за 
застапување на странски лица може да прима алати, мер-

ни инструменти и уреди, сервисни возила и опрема, што 
му ги испраќа странското лице со кое склучило договор за 
застапување, држење на консигнационен склад и вршење 
на сервисни услуги, заради давање услуги во рамките на 
склучениот договор. 

Општествено-политичките заедници и нивните орга-
ни и организации, општествено-политичките и другите 
општествени органиазции и други правни лица можат да 
испраќаат и примаат стоки и да примаат и даваат услуги 
за хуманитарни, научно-просветни, културни, здравстве-
ни, социјални, спортски, верски и други некомерцијални 
цели. 

Претставништвата на странски лица и други стран-
ски организации во Југославија можат да увезуваат основ-
ни средства и потрошни стоки што се неопходни за нивна-
та работа. 

Извоз и увоз односно примање и исрпаќање на стоки-
те и примање и давање на услугите од ст. 1 до 4 на овој 
член се врши слободно. За извозот на стоки без наплата на 
противвредноста, претпријатието поднесува одлука од ра-
ботоводниот орган. 

На надлежната царинарница, покрај царинската дек-
ларација, и се поднесува доказ за извозот без наплата од-
носно за увозот без плаќање на противвредноста. 

VIII. ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ ПРАВО НА 
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ И ЗНАЕЊЕ И ИСКУ-
СТВО (KNOW-HOW) 

Член 68 
Претпријатието може да прибавува од странско лице 

односно да му отстапува на странско лице право на индус-
триска сопственост и знаење и искуство (know-how). 

Член 69 
Под право на индустриска сопственост, во смисла на 

овој закон, се подразбира патент, модел за искористување, 
индустриска мостра или модел, фабрикчки или трговски 
жиг, услужен жиг, трговско име и ознака или име на потек-
лото. 

Под знаење и искуство (know-how), во смисла на овој 
закон, се подразбира збир на современи технички и техно-
лошки знаења и искуства и вештини што можат да се при-
менат во индустриското и во друго производство. 

Член 70 
Прибавувањето и отстапувањето право на индустрис-

ка сопственост и знаење и искуство (know-how) помеѓу 
претпријатија и странски лица се врши врз основа на до-
говор, кој се склучува во писмена форма. 

Договорот од став 1 на овој член и неговите измени и 
дополненија се пријавуваат до сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на економските односи со стран-
ство во рок од 30 дена од денот на неговото потпишување 
односно неговите измени и дополненија и станува полно-
важен со денот на уписот во регистарот 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство ја це^и усогласеноста на 
договорот од став 1 на овој член со овој закон и ако ут-
врди дека договорот не е во согласност со овој закон или 
ако е спротивен на интересите на одбраната и безбедноста 
на земјата, ќе донесе решение со кое пријавата на таквиот 
договор односно неговите измени и дополненија се одби-
ваат. 

Со договорот од став 1 на овој члбн можат да се при-
бавуваат сите права на индустриска сопственост или дел 
од тие права (право на користење). 

Член 71 
Со договорот за прибавување патент и знаење и иску-

ство (know-how) мора да се предвиди: 
1) гаранција од давателот на патентот и на знаењето 

и искуството (know-how) дека со примената на патентот 
односно на знаењето и искуството (know-how) ќе се произ-
ведат стоки со договорен квалитет, како и обвр?ски дека за 
време на важењето на договорот на примателот му се ста-
ваат на располагање подобрувањата на патентот и на зна? 
ењето и искуството (know-how); 

2) гаранција од давателот на патентот и на знаењето 
и искуството (know-how) дека нивното користење не ели-
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јае штетно врз животот и здравјето на луѓето односно врз 
предметите и човековата средина; 

3) дека со пуштањето во промет на производите про-
изведени по прибавен патент и знаење и искуство (know-
-how) не се повредуваат правата на трети лица; 

4) обврска за странското лице дека на претпријатието 
и на трето лице ќе им ја надомести штетата настаната по-
ради повредување на правото на трето лице. 

Со договорот за прибавување на модел или мостра 
или жиг мора да се предвиди дека со пуштањето во про-
мет на производите произведени по прибавен модел или 
мостра и означен жиг не се повредуваат правата на трети 
лица. 

Член 72 
Со договорот за прибавувањсе на патент и на знаење 

и искуство (know-how) неможе да се предвиди: 
1) ограничување за претпријатието да го применува, 

унапредува, дополнува и понатаму развива прибавениот 
патент и знаење и искуство (know-how) и од свое име да ги 
заштитува иновациите до кои дошло со сопствено ис-
тражување; 

2) ограничување за претпријатието самостојно да од-
лучува за набавката или за користењето на суровини, реп-
родукционен материјал, резервни делови и опрема; 

3) забрана или ограничување за претпријатието да из-
везува производи и услуги во определени земји, освен во 
земјите во кои давателот на патентот и на знаењето и ис-
куството (know-how) има или дал исклучиво право на про-
изводство односно на вршење услуги за истите производи 
и услуги; 

4) забрана патентот и знаењето и искуството (know-
-how) да се користи и по престанување на договорот од-
носно обврска за претпријатието да плаќа надомест за ко-
ристење на патентот и на знаењето и. искуството (know-
-how) по престанувањето на договорот. 

Член 73 
Пред одлучувањето за барањето за упис во региста-

рот на договорите од член 70 на ово закон, сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на економските одно-
си со странство прибавува: 

1) мислење од сојузната организација за стандардиза-
ција дека стандардите на производите што ќе се произве-
дуваат по прибавено право на патент и на знаење и искус-
тво (know-how) не се во спротивност со југословенските 
стандарди, со унификацијата и типизацијата, освен ако 
производите се наменети за извоз; 

2) потврда од сојузната организација за патенти за 
тоа дали и на кој начин односното право е заштитено; 

3) решение од сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на трудот, здравството и социјалната политика 
за пуштањето во промет на лекови и решение од сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на земјоделство-
то за средствата за заштита на растенијата, ако е догово-
рено производство на тие производи. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство е должен за поднесеното 
барање да донесе решение најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на поднесеното барање. Против тоа решение не 
може да се изјави жалба, но може да се поведе управен 
спор. 

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на економските односи со странство не донесе решение во 
рокот од тој став, се смета дека договорот од член 70 на 
овој закон е полноважен. 

IX. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ 

Член 74 
Ако настанат растројства во надворешнотрговската 

размена и во платниот биланс на Југославија, Сојузниот 
извршен совет може да преземе мерки со кои додатно ќе 
се поттикнуваат извозот и девизниот прилив, и тоа: 

1) додатно приспособување на курсот на динарот; 
2) додатни мерки од член 76 на овој закон. 
Заради отстранување на растројствата во надворе-

шнотрговската размена и во платниот биланс на Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет може да преземе привреме-
ни мерки за отстранување на тие растројства, и тоа: 1) да 
ги определи стоките чиј увоз условно е слободен (ЛБО), да 

определи да можат определени услуги да се увезуваат во 
рамките на утврдениот обем на плаќањата или да опреде-
ли плаќањето на услугите во странство да се врши во за-
висност од оств,арениот девизен прилив ;2) да ја воведе 
согласноста од член 14 на овој закон; 3) да пропише усло-
ви под кои физички лица можат да вршат увоз односно да 
го ограничи увозот од страна на физички лица или да во-
веде посебна такса на увозот на предмети од страна на фи^ 
зички лица, во согласност со сојузниот закон. 

Под растројства, во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, 
се подразбираат остварувањето на извоз и девизен прилив 
значително под планираното во платниот биланс на Југо-
славија за период подолг од 90 дена непрекинато и падот 
на девизните резерви на Југославија под двоиполмесечна-
та вредност на увозот од конвертибилното валутно под-
рачје. I 

Мерките од став 2 на овој член мораат да бидат вре-
менски ограничени и можат да траат до шест месеци. Ако 
растројствата поради кои се пропишани мерки не се от-
странат во тој рок, Сојузниот извршен совет му предлага 
на Собранието на СФРЈ мерки за отстранување на тие 
растројства, со тоа што мерките на сојузниот извршен со-
вет можат да се применуваат до одлуката на Собранието 
на СФРЈ за предложените мерки. 

При пропишувањето на мерките од став 2 на овој 
член со кои се намалува обемот на увозот, ќе се обезбеди 
претпријатијата што остваруваат поголем извоз од увозот 
да го задржат оној обем на увозот што им одговара на ни-
вните потреби на производството за извоз. 

Член 75 
Ако поради непредвидени околности во краток вре-

менски период значително се зголеми увозот или извозот 
на определени стоки или тие се вршат под такви услови 
што доведуваат до растројства на домашниот пазар од-
носно ја загрозуваат снабденоста на домашниот пазар и 
нанесуваат или се закануваат да нанесат значителна ште-
та на производството или на прометот на тие стоки во Ју-
гославија, Сојузниот извршен совет може привремено да 
преземе мерки за отстранување на настанатите растрој-
ства и штета. Овие мерки ќе се применуваат додека траат 
растројствата односно додека не се отстрани штетата. 

Предлог за донесување на мерките од став 1 на овој 
член можат да поднесат Стопанската комора на Југосла-
вија, сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
трговијата и сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на економските односи со странство и заинтересира-
ните претпријатија, при што даваат податоци за правата 
штета што настанала или што може да настане ако мерки-
те не се донесат и за причинско-последичната врска поме-
ѓу увозот или извозот под определени околности и штета-
та. 

Пред заведувањето на мерките од став 1 на овој член, 
за нив ќе бидат известени страните договорнички на 
GATT, со тоа што на страната заинтересирана за стоките 
поради чиј увоз односно извоз се преземаат мерки ќе и се 
даде можност за консултации. Во изклучителни случаи, 
кога секое одлагање на примената на мерките би довело 
до тешко отстранлива штета, консултациите ќе се из-
вршат во најкраток рок по нивното воведување. 

Сојузниот извршен совет донесува и мерки за зашти-
та сообразно со соодветните мултилатерални спогодби. 

Сојузниот извршен совет може да пропише антидам-
пиншка давачка ако во соодветна спроведена постапка е 
утврдено дека постои значителна штета или опасност од 
настанување на штета за домашните производители. 

Се смета дека постои дампинг кога некои стоки се 
увезуваат по цена која е пониска од нивната нормална 
вредност, при што предизвикуваат или се закануваат да 
предизвикаат сериозна штета за стопанството на Југосла-
вија или ако таквиот увоз би го забавил развојот на опре-
делена гранка на стопанството. 

Ако се утврди дека има услови за воведување на ан-
тидампиншка давачка, таа не може да биде поголема од 
маржата на дампингот и останува во сила за времето и во 
височината потребни да се неутрализира дампингот кој 
предизвикува штета. 

Предлог за донесување на антидампиншки давачки 
можат да поднесат заинтересираните претпријатија, преку 
Стопанската комора на Југославија, во кој мораат да би-
дат дадени докази за постоењето на дампинг, штетните 
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последици и причинските врски помеѓу увозот што е пред-
мет на дампингот и настанатата и можна штета. 

Заради неутрализирање на дејството на субвенциите 
или премиите што директно или индиректно се одобрува-
ат во земјата на потеклото или во земјата на извозот на 
определени стоки што се увезуваат во Југославија, Сојуз-
ниот извршен совет може да пропише компензаторна ца-
рина до износот на субвенцијата или премијата. 

Примената на мерките од овој член се врши по по-
стапка пропишана со сојузен закон и со прописите донесе-
ни врз основа на тој закон. 

X. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И 
УСЛУГИ 

Член 76 
Извозот на стоки и услуги и остварувањето на деви-

зен прилив, давањето на услуги на домашни и странски 
лица во меѓународниот сообраќај и враќањето на возари-
ната платена на странска релација при извозот и увозот 
на стоки од определени земји, се поттикнуваат со полити-
ката на реален курс на динарот, со развојната политика, 
со системот и механизмот за враќање на даночните, ца-
ринските и другите давачки, со кредитно-монетарната по-
литика и со други мерки на економската политика. 

Со мерките од став 1 на овој член додатно ќе се пот-
тикнува извозот на производи од областа на земјоделство-
то и прехранбената индустрија, во согласност со извршу-
вањето на програмите за извоз што ги донесуваат произ-
водителите и извозниците за одделни групи на тие произ-
води и во согласност со височината на странските увозни 
бариери за овие производи. 

Со мерките од став 1 на овој член особено додатно ќе 
се поттикнува, во зависност од остварувањето на платни-
от биланс на Југославија и во согласност со целите на раз-
војот, извозот на оние производи чијшто извоз во подолг 
период е ограничен со странски увозни бариери за тие 
производи. 

Сојузниот извршен совет во рамките на политиката 
утврдена со среднорочннот општествен план на Југосла-
вија и со годишниот акт за заедничката девизна политика, 
во согласност со политиката на унапредување на извозот 
на стоки и услуги, го пропишува враќањето на царински-
те, даночните и другите давачки и другите мерки од ст. 1 и 
2 на овој член, 

Сојузниот извршен совет ги утврдува височината и 
начинот на исплата на додатното поттикнување на изво-
зот според програмите од став 2 на овој член. 

Правата од став 1 на овој член се остваруваат и врз 
наплатите на побарувањата преку контокорентните или 
девизните сметки во странство. 

Член 77 
Средствата за враќање на даночните, царинските и 

другите увозни давачки и за општа стопанска пропаганда 
и општа туристичко-информативна дејност опрема стран-
ство и за примена на другите мерки од член 76 став 1 на 
овој закон, се утврдуваат во буџетот на федерацијата во 
рамките на средствата на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на економските односи со странство. 
Износот на потребните средства се утврдува со актот за 
заедничката девизна политика за секоја календарска годи-
на. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство ќе и ги пренесува во те-
кот на годината средствата наменети за општа стопанска 
пропаганда и за општа туристичко-информативна дејност 
спрема странство на Стопанската комора на Југославија, 
во согласност со динамиката на остварување на програма-
та на таа пропаганда односно дејноста што се утврдува во 
Стопанската комора на Југославија. 

Член 78 
Основицата за пресметка на враќањето на даночните, 

царинските и другите давачки се определува со примена 
на средните курсеви на странските валути утврдени на ме-
ѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар, 
што важат на денот кога е извршена наплатата. 

Враќањето на царинските и другите давачки за стоки-
те што се извезуваат на кредит се врши по извршениот из-
воз. 

Основица за пресметка на враќањето на даночните, 
царинските и другите давачки за дадени услуги на домаш-
ни лица во меѓународниот сообраќај е износот на динари 
наплатен за услугите на странската релација. 

Основица за пресметка на враќањето на царината и 
другите давачки од приливот остварен од услуги во по-
морскиот и воздушниот сообраќај во странство преставу-
ва динарската противвредност на дефинитивно внесените 
девизи од наплатените услуги во поморскиот и воздушни-
от транспорт. 

Основица за пресметка на враќањето на царината и 
другите давачки од приливот остварен со изведување на 
инвестициони работи во странство претставува доларска-
та противвредност на дефинитивно внесените девизи од 
платените работи во странство. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната 
банка на Југославија, ја пропишува методологијата за ут-
врдување на износот на динарите што потекнуваат од за-
мената на девизи, а се засметуваат во основицата за пот-
тикнување на извозот на услуги. 

, XI. ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО 
СТРАНСТВО 

Член 79 “ 
Претпријатието, организацијата на здружен труд ко-

ја врши стопанска дејност и друго правно лице, како и ни-
вните форми на здружување, банката и организацијата за 
осигурување од член 3 став 2 на овој закон (во натамошни-
от текст: основачот) може да врши стопанска дејност во 
странство по уписот во регистарот што се води кај сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на економски-
те односи со странство, кој е должен да изврши упис ако 
се исполнети условите предвидени со овој закон. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство е должен за барањето за 
упис во регистарот од став 1 на овој член да донесе реше-
ние во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање. 
Против ова решение може да се изјави жалба до Сојузниот 
извршен совет во рок од 15 дена од денот на приемот на 
тоа решение. Решението на Сојузниот извршен совет е ко-
нечно и против него не може да се води управен спор. 

Во регистарот од став 1 на овој член се запишува 
формата преку која се врши дејноста од член 1 став 5 на 
овој закон. 

Член 80 
По исклучок од одредбата на член 3 став 2 од овој за-

кон, основачот може без упис во регистарот да врши и 
други дејности, согласно со прописите на земјата во која 
се врши дејноста, што и служат на дејноста која е запиша-
на во регистарот. 

1. Основање на претпријатие во странство 

Член 81 
За вршење на стопански дејности во странство осно-

вачот може да основе сопствено или мешовито претприја-
тие во странство. 

Член 82 
Основачот може да одлучи претпријатието што го ос-

новал во странство да основе друго претпријатие во 
странство; да пристапи како основач кон претпријатието 
што го основало друго претпријатие во странство; да го 
откупи основачкиот влог на странско лице односно на до-
машно претпријатие во претпријатието во странство и да 
го зголеми својот основачки влог во претпријатието во 
странство. 

Основачот може да одлучи претпријатието што го ос-
новал во странство да отвори претставништво или да ос-
нозе деловна единица во таа или во друга земја, кои пре-
тставуваат составен дел на претпријатието што ги отвори-
ло односно основало, за што е должен, во рок од 30 дена 
од денот на отворањето односно на основањето, да го из-
вести сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство заради евидентирање. 

Претпријатието што е основано во странство според 
одредбите од овој закон може да основа претпријатија и 
претставништва и да вложува средства во Југославија. 
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Член 83 
За основање на претпријатие во странство и за зголе-

мување на основачкиот влог основачот може да ги корис-
ти: 

1) добивката остварена во претпријатието што го ос-
новал во странство; 

2) девизите што со кредити ќе ги прибави во стран-
ство, согласно со сојузниот закон со кој се уредуваат кре-
дитните односи со странство; 

3) предметите и правата изразени во пари. 
По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, ос-

новачот кој прват основа претпријатие во странство може 
да ги користи и девизите купени на единствениот девизен 
пазар под услов основачот да остварува девизен прилив 
најмалку во износот потребен за основање на претприја-
тието. 

Сојузниот, орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство го одобрува износот на 
девизите од став 2 на овој член. 

Член 84 
За основање на претпријатие во странство основачот 

е должен на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на економските односи со странство да му достави 
барање кое содржи: назив на основачот, фирма, седиште и 
предмет на дејноста на претпријатието во странство, из-
нос и давор на средствата на основачкиот влог на прет-
пријатието по основачи, податоци за лицето што е одго-
ворно за работењето на претпријатието во странство и 
негови овластувања. 

Кон барањето од став 1 на овој член основачот е 
должен да приложи и; писмена изјава дека ќе обезбеди 
правна заштита на вложените средства во согласност со 
прописите на земјата во која се основа претпријатието; 
писмена изјава дека ќе основе претпријатие во странство 
кое за своите обврски одговара до височината на вложени-
те средства односно дека за обврските на претпријатието 
во странство основачот одговара до височината на 
вложените средства, како и писмена изјава дека ќе обезбе-
ди вообичаена контрола на финансиското работење на 
претпријатието во странство. 

Член 85 
Основачот е должен, во рок од една година од денот 

на доставувањето на решението за упис во регистарот од 
член 79 на овој закон, да достави до сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на економските односи со 
странство извод од регистарот дека претпријатието во 
странство е регистрирано во согласност со издаденото ре-
шение, како и статут, договор или друг акт врз основа на 
кој претпријатието работи. 

Ако основачот не ги достави доказите од став 1 на 
овој член, сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на економските односи со странство ќе донесе решение 
за бришење на претпријатието во странство од регистарот 
од член 79 на овој закон. 

Во случајот од став 2 на овој член, основачот е 
должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на решени-
ето за бришење на претпријатието во странство од регис-
тарот, да ги врати во Југославија средствата што ги изнел 
од Југославија заради основање на претпријатие во стран-
ство. 

2. Основање на холдинг-претпријатне во странство 

Член 86 
Основачот или повеќе основачи можат да основаат 

претпријатие за холдинг-работење ако основачот на хол-
динг-претпријатието ги исполнува условите од член 84 на 
овој закон и ако во холдинг-претпријатието располага со 
повеќе од 50% од уделот во основачкиот влог. 

Под холдинг-работење, во смисла на овој закон, се 
подразбира основање, управување и финансирање на дру-
ги претпријатија. 

Член 87 
Основачот или повеќе основачи на холдинг-претпри-

јатие може да одлучи холдинг-претпријатие да основе во 

истата или во друга земја друго претпријатие, ако основа-
чот ги исполнува условите од член 84 на овој закон и ако 
холдинг-претпријатеито располага со повеќе од 50% од 
влогот во претпријатието што го основа. 

3. Права, обврски и одговорности на основачот и на 
претпријатието во странство 

Член 88 
Основачот на претпријатие во странство мора да 

обезбеди претпријатието во странство да го известува ос-
новачот за своите деловни резултати и за спроведувањето 
на деловната политика. 

Член 89 
- Резултатите од работењето на претпријатието во 

странство основачот ги утврдува според годишната пре-
сметка за календарската година како деловна година, ако 
со прописите на земјата во која претпријатието е основа-
но не е поинаку определено, за што основачот доставува 
соодветен доказ. 

Член 90 
Ако претпријатието во странство искаже загуба по 

годишната пресметка според прописите на земјата во која 
е основано, таа загуба је покрива согласно со прописите 
на таа земја. 

Член 91 
Основачот е должен годишната пресметка на прет-

пријатието во странство, што тоа претпријатие ја израбо-
тува врз основа на прописите на земјата во која е основа-
но, да ja достави до надлежната служба на општественото 
книговодство, најдоцна во рок од 30 дена од денот кога со 
прописите на таа земја годишната пресметка е прифатена. 

Ако претпријатието во странство не е должно да ја 
доставува годишната пресметка на контрола во земјата во 
која е основано, основачот е должен таа годишна пресмет-
ка да ја достави до надлежната служба на општественото 
книговодство најдоцна во рок од 30 дена од денот на сос-
тавувањето на годишната пресметка. 

Член 92 
Добивката што основачот ќе ја оствари во претприја-

тието во странство се утврдува со годишната пресметка 
според прописите на земјата во која претпријатието е ос-
новано, а по намирувањето на обврските што произлегу-
ваат од прописите на таа земја. 

Добивката од став 1 на овој член основачот може да 
ја користи во странство за: 

1) зголемување на основачкиот влог во претпријатие-
то во странство во кое добивката е остварена или во друго 
претпријатие што го основал во странство, во согласност 
со овој закона; 

2) надомест на намалениот основачки влог настанат 
поради загуба во работењето искажана во годишната пре-
сметка на друго претпријатие во странство; 

3) основање на нови претпријатија и за откупување 
на основачкиот влог на други претпријатија во странство, 
во согласност со одредбите од овој закон; 

4) давање кредити на претпријатието во странство во 
кое е остварена добивката или на друго претпријатие во 
странство за потребите на неговото работење; 

5) вложување во претпријатие врз основа на договор 
за вложување. 

Сојузниот извршен совет може, во случај на платно-
билансни растројства, по исклучок да ги пропише поблис-
ките услови, начинот и рокот во кој основачот е должен 
определен процент од добивката остварена во претприја-
тието во странство да го внесе во Југославија. 

Добивката што според прописите на странската зем-
ја не може да се трансферира односно која се остварува во 
нетрансферабилна валута, може да се внесе во Југославија 
во стоки, во согласност со прописите со кои се уредува 
увозот на тие стоки или да се користи како основачки влог 
односно како кредит на претпријатието во странство. 

Основачот е должен за користењето на добивката од 
ст. 2 и 4 на овој член да го извести сојузниот орган на уп-
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равата надлежен за работи на економските односи со 
странство, во рок од 60 дена од денот на доставувањето на 
годишната пресметка заради упис на настанатата проме-
на во регистарот. 

Доказот за внесувањето во Југославија на добивката 
од ст. 3 и 4 на овој член основачот е должен да го достави 
до сојузниот орган на управата надлежен за работи на еко-
номските односи со странство во рок од 15 дена од денот 
на внесувањето на таа добивка во Југославија. 

Основачот е должен добивката што не ќе ја искорис-
ти за намените од став 2 на овој член да ја внесе во Југос-
лавија во рок кој не може да биде подолг од 60 дена од де-
нот на обврската за доставување на годишната пресметка 
до надлежната служба на општественото книговодство, 
односно во рок кој неможе да биде подолг од 60 дена од 
денот кога овластената организација во странство из-
вршила контрола на годишната пресметка, ако со пропи-
сите на таа земја е утврдено дека добивката може да се 
трансферира по извршената контрола на годишната пре-
сметка. 

4. Престанување и продажба на претпријатие во странство 

Член 93 
Претпријатие во странство може да престане со рабо-

тата по одлука на основачот, според одредбите од овој за-
кон и според прописите на земјата во која е основано. 

Во случаите од став 1 на овој член основачот е 
должен да поведе постапка за ликвидација на претприја-
тието и за тоа да го извести сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на економските односи со странство. 

По окончувањето на постапката за ликвидација на 
претпријатието во странство, основачот е должен да сос-
тави Ликвидационен биланс и во рок од 60 дена од денот 
на составувањето на истиот да го достави и до службата 
на општественото книговодство, и за тоа да го извести со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на економ-
ските односи со странство, кој ќе донесе решение за бри-
шење на претпријатието од регистарот. 

Член 94 
Основачот може да донесе одлука за повлекување на 

средствата од Мешовитото претпријатие и за продажба на 
претпријатието во странство, за што е должен, во рок од 
60 дена од денот на донесувањето на одлуката, да го извес-
ти сојузниот орган на управата надлежен за работи на еко-
номските односи со странство, кој ќе донесе решение за 
бришење на претпријатието од регистарот. 

Член 95 
По окончувањето на постапката за ликвидација на 

претпријатието во странство, а најдоцна во рок од 90 дена 
од денот на прифаќањето на ликвидациониот биланс,осно-
вачот е должен да ги внесе односно да ги увезе во Југосла-
вија преостанатите средства и права на ликвидираното 
претпријатие. 

Средствата од став 1 на овој член во натурална фор-
ма можат слободно да се увезуваат ако се купени во стран-
ство и ако биле во употреба во претпријатието што е лик-
видирано. 

Средствата од странско потекло во натурална форма 
можат да се увезуваат во Југославија и во случај на нама-
лен обем на работењето на претпријатието во странство 
врз основа на одобрение од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на економските односи со странство. 

Член 96 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство ќе донесе решение за 
бришење на претпријатието во странство од регистарот 
ако: 

1) основачот одлучи да го укине претпријатието, 
2) со прописите на странската земја трајно се укине 

можноста за ,трансфер на добивката; 
2) претпријатието мора да престане со работата спо-

ред прописите на земјата во која е основано; 
4) не врши трансфер на добивката во период подлог 

од две години. 
Основачот на претпријатие во странство, дипломат-

ско-конзуларните претставништва, претставништвата на 

Стопанската комора на Југославија и органите за инспек-
ција и контрола, во рамките на својата надлежност, се 
должни да го известуваат сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на економските односи со странство 
за фактите од став 1 на овој член. 

Во случајот од став 1 на овој член, основачот е 
должен да поведе постапка за ликвидација на претприја-
тието во странство во рок од 30 дена од денот на добива-
њето на решението и за тоа да поднесе доказ до сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на еконосмките од-
носи со странство во наредниот рок од 30 дена. 

Член 97 
Ако повеќе основачи донесат одлука за спојување, 

припојување или раздвојување на претпријатие во стран-
ство, должни се за тоа во рок од 30 дена од денот на споју-
вањето, припојувањето или раздвојувањето на претприја-
тијата во странство да го известат сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на економските односи со 
странство, заради евидентирање во регистарот на прет-
пријатијата во странство. 

Член 98 
Основачот може да одлучи работењето на претприја-

тието во странство да мирува ако претпријатието привре-
мено не може да ја врши својата дејност, за што е должен 
во рок од 30 дена од денот на почетокот на мирувањето на 
работењето на претпријатието да го извести сојузниот ор-
ган наѓ управата надлежен за работи на економските одно-
си со странство заради евидентирање. 

5. Претставништва, деловни единици и деловници во 
странство 

Член 99 
Основачот може да отвора претставништво и да ос-

нова деловна единица (продавница, сервис, консигнација, 
градилиште и сл.), како и друга форма на вршење стопан-
ски дејности во странство. 

Претставништвото во странство го истражува паза-
рот, врши претходни и подготвителни дејствија за склучу-
вање на договори за извоз на стоки и услуги, како и за увоз 
со кој се унапредува и развива производството, и догово-
ри за долгорочна производствена кооперација, за делов-
но-техничка соработка и вложување на средства на стран-
ски чица во Југославија, врши работи што се однесуваат 
на извршувањето на склучените договори, врши оператив-
но-технички работи, врши работи во врска со превозот на 
стоки и патници во меѓународниот сообраќај, ги следи и 
изучува стопанските движења на странскиот пазар и врши 
пропагандни, информативни и други работи по налог од 
основачот. 

Деловните единици во странство можат да вршат оп-
ределени работи во прометот на стоки и услуги (отворена 
на складови, продавници за продавање на домашни стоки 
во странство, организирање на сервисни служби, давање 
на услуги и сл.) со кои во странство остваруваат приход. 

Во случајот од став 1 на овој член основачот е должен 
да достави до сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на економските односи со странство известување кое 
содржи: назив на основачот, фирма, седиште и предмет на 
дејноста на претставништвото односно на деловната еди-
ница, податоци за лицето што ќе ги врши работите и зада-
чите во претставништвото, како и податоци за лицето од-
говорно за работата на деловната единица и негови овлас-
тувања. 

Претставништвото, деловната единица и другата 
форма на вршење на стопански дејности во странство се 
составен дел на претпријатието што ги основало, немаат 
статус на правно лице, работите ги вршат по налог од ос-
новачот и на основачот му поднесуваат извештај за рабо-
тата. 

Стопанската комора на Југославија може да отвора 
претставништва во странство. 

Во странство можат да се отвораат туристички прет-
ставништва заради вршење на општа туристичка и инфор-
мативно-пропаганда дејност и унапредување на извозот 
на туристички услуги. 



Петок, 13 октомври 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 63 - Страна 1Ѕ61 

Член 100 
Претставништвото'односно деловната единица од 

член 99 на овој закон може да отвори деловница во истата 
земја, за што основачот е должен во рок од 30 дена од де-
нот на отворањето на деловницата да го извести сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на економските од-
носи со странство заради евидентирање. 

Член 101 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство ќе донесе решение за 
бришење на претставништвото односно на деловната еди-
ница од регистарот ако: 

1) претставништвото односно деловната единица мо-
ра да престане со работата според прописите на земјата 
во која е отворено односно основано; 

2) по одлука на основачот. 

6, Доверување вршењето на стопански дејности на стран-
ски правни лица 

Член 102 
Претпријатие и друго правно лице можат на стран-

ско правно лице да му доверат работи на застапување, на 
продажба на стоки од консигнационен склад и на вршење 
сервисна служба само врз основа на договор склучен во 
писмена форма. 

7. Вложување на средства во странски претпријатија 

Член 103 
Претпријатие и друго правно лице можат да 

вложуваат во странско претпријатие пари, предмети и 
права врз основа на договор склучен во писмена форма. 

Со договорот за вложување на средства во странско 
претпријатие се утврдуваат особено: целта на вложување-
то, намената, условите и начинот на користењето на тие 
средства, износот на средствата што се вложуваат, начи-
нот на распределба на добивката, условите, начинот и ро-
ковите за враќање на вредноста на вложените средства, 
меѓусебните обврски во врска со поднесувањето на ризи-
кот, составот и надлежноста на заедничкиот орган на ра-
ботењето и начинот на избор на тој орган, начинот на ре-
шавање на меѓусебните спорови и престанувањето на до-
говорот. 1 

Член 104 
Претпријатие и друго правно лице можат да 

вложуваат средства заради истражување, експлоатација, 
обновување и одржување на минерално благо во стран-
ство. 

Член 105 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на уписот 

на претпријатието во странство во регистарот, на преста-
нувањето на работата на претпријатието основано во 
странство и на повлекувањето на средствата на домашни-
те претпријатија од претпријатието во странство, сходно 
се применуваат и врз престанувањето на договорот за 
вложување и повлекување на средствата по тој основ. 

XII. ВРШЕЊЕ НА БАНКАРСКИ И ФИНАНСИСКИ РА-
БОТИ И НА РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИ-

ГУРУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 106 
Одредбите од чл. 79 до 101 на овој закон што се одне-

суваат на вршењето на стопански дејности со основање на 
претпријатие, претстаништво и деловни единици во 
странство сходно се применуваат и врз вршењето на бан-
карски и финансиски работи во странство од страна на 
банките овластени за вршење на платен промет и на кре-
дитни работи со странство, како и врз вршењето на рабо-
ти на осигурување и реосигурување во странство. 

XIII. ЧУВАЊЕ НА УГЛЕДОТ ВО НАДВОРЕШНО-
ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 107 
Претпријатие и другото правно лице и нивните ра-

ботници се должни во надворешнотрговското работење да 
го чуваат својот углед, угледот на другите претпријатија и 
угледот на Југославија во странство. 

Како повреда на угледот се смета постапувањето 
спротивно на добрите деловни обичаи, посебните узанси, 
деловниот морал и занемарување на интересите на оп-
штествената заедница. 

Како повреда на угледот се смета и потешката повре-
да на договорните обврски, неодговорното преземање на 
обврски, склучувањето договори за продажба на стоките 
чија испорака не е обезбедена, испораката на стоките што 
не одговараат на договорениот квалитет, загрозувањето 
на интересите на други претпријатија или правни лица на 
странскиот пазар, непридржувањето кон договорите и 
спогодбите за заедничкиот настап во странство и не-
брежното постапување во надворешнотрговркото работе-
ње. 

Работник на претпријатие и на друго правно лице, во 
смисла на став 1 од овој член, е секој работник, застапник, 
полномошник, прокурист, како и друго лице кое од името 
на претпријатието и на другото правно лице склучува или 
извршува договори за надворешнотрговскиот промет од-
носно кое врши стопански дејности во странство. 

Член 108 
Нелојален натпревар, во смисла на овој закон, ћо-

стои осебено ако: 
1) претпријатието договара извоз на стоки и услуги 

по пониска цена, а друго претпријатие веќе договорило из-
воз на такви стоки и услуги по повисока цена и со тоа му 
нанесе штета на тоа претпријатие или на општествената 
заедница; 

2) претпријатието му дава на надлежниот орган на 
управата неточни или невистинити податоци за надво-
решнотрговското работење; 

3) претпријатието запишано во судскиот регистар за 
вршење работи во надворешнотрговскиот промет му дава 
неточни податоци за работата на надворешнотрговски 
промет на претпријатието за чија сметка врши определена 
работа на надворешнотрговскиот промет; 

4) претпријатието на странскиот пазар настапува 
спротивно на актот за организиран настап, со што им на-
несува штета на потписниците на тој акт или на општес-
твената заедница; 

5) претпријатието, банката и организацијата за оси-
гурување на сметка на друго претпријатие, банка и орга-
низација за осигурување обезбеди поповолна положба во 
вршењето стопански дејности во странство и со тоа им на-
несе штета на тоа пртпријатие, на банката и на организа-
цијата за осигурување; 

6) претпријатието, банката и организацијата за осигу-
рување во вршењето стопански дејности во странство по-
стапи спротивно на склучената спогодба за организиран 
настап, со што им нанесува штета на потписниците на 
спогодбата или на општествената заедница. 

Член 109 
Претпријатието и другото правно лице за кое постои 

сомневање дека извршило дело на нелојален натпревар е 
должно на сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на економските односи со странство, по негово барање, 
да му ја достави потребната документација, 

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на економските односи со странство врз основа на доку-
ментацијата од тој став и други докази, утврди дека прет-
пријатието сторило дело на нелојален натпревар може да 
му изрече една или повеќе мерки од член 111 на овој закон. 

XIV. МЕРКИ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА НАДВО-
РЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ 

Член ПО 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство може на претпријатието 
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или на друго правно лице да му изрече мерка забрана на 
надворешнотрговско работење: 

1) ако со пресуда на надлежниот суд е казнето за сто-
пански престап од член 122 на овој закон или за стопански 
престап утврден со друг пропис со кој се уредува работе-
њето на претпријатието со странство; 

2) ако повеќе од двапати во последните две години му 
се изречени мерки од страна на Судотада честа при Сто-
панската комора на Југославија. 

Мерката забрана на надворешнотрговското работе-
ње од став 1 на овој член не може да се изрече по истекот 
на рокот од шест месеци од денот на приемот на право-
силната пресуда на надлежниот суд односно на одлуката 
на Судот на честа при Стопанската комора на Југослави-
ја. 

Член 111 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство може во случаите од 
член 110 на овој закон да му изрече на претпријатие или 
на друго правно лице една или повеќе од следните мерки, 
и тоа: 

1) писмена опомена, со предупредување дека во по-
вторен случај ќе му биде изречена некоја о мерките за за-
брана од овој член; 

2) забрана на вршењето на одделни форми на надво-
решнотрговски промет односно на вршењето на сите или 
на одделни форми на вршење на стопански дејности во 
странство односно во одделни земји; 

3) забрана на вршењето извоз на одделни пазари и 
увоз од одделни пазари; 

4) забрана на вршењето извоз и увоз на определени 
стоки; 

5) забрана на извршување на конкретна работа на 
надворешнотрговскиот промет; 

6) забрана на одделни лица да вршат надворешно-
трговски промет и вршење работи во сите или во одделни 
форми на стопански дејности во странство односно во од-
делни земји. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство може на претпријатие 
или на друго правно лице да му изрече некоја од мерките 
од став 1 на овој член и ако Со своето работење во стран-
ство и нанело штета на општествената заедница или ако 
поради несовесно работење во странство е казнето од над-
лежниот суд. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство не може да ги изрече 
мерките од став 1 точ. 2 до 5 на овој член, ако на претпри-
јатието вршењето на односната форма на надворешно-
трговски промет му е единствен предмет на работењето. 

Забраните од став 1 на овој член можат да траат од 
една^до три години. Рокот на траењето на забраната тече 
од денот на доставувањето на решението со кое е изречена 
мерката за забрана. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство го доставува решението 
за изрекувањето на мерката за забрана до надлежниот суд, 
кој изречената мерка ја запишува во судскиот регистар и 
донесува решение за забрана на претпријатие или на дру-
го правно лице да врши определени видови работи на над-
ворешнотрговски промет односно вршењето на стопански 
дејности во странство за време додека забраната трае. Тоа 
решение се објавува во ,,Службен лист на СФРЈ“, на смет-
ка на прептријатието на кое му е изречена мерката. 

Пред изрекувањето на мерката од став 1 на овој член, 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на еко-
номските односи со странство е должен да го сослуша 
претставникот на претпријатието односно на другото 
правно лице или на друг начин да му овозможи на прет-
пријатието или на другото правно лице да се изјасни за 
фактите и за околностите што можат да влијаат врз изре-
кувањето на мерката. 

Против решението со кое е изречена мерката од став 
1 на овој член не може да се изјави жалба, но може да се 
поведе управен спор. 

Член 112 
Надлежниот суд е должен на сојузниот орган на упра-

вата надлежен за работи на економските односи со стран-
ство да му ја достави правосилната пресуда со која на 

претпријатието или на другото правно лице му е изречена 
казна за стопански престап поради повреда на одредбите 
од овој закон или од другите прописи со кои се уредува ра-
ботењето на претпријатијата со странство, а Судот на чес-
та при Стопанската комора на Југославија - одлуката со 
која изрекол мерка од својата надлежност. 

Член 113 
Ако постои опасност со извршувањето на определена 

надворешнотрговска работа да може да настане значител-
на штета за општествената заедница, безбедноста, здравје-
то на луѓето или човековата средина, сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на економските односи со 
странство може да му изрече на претпријатието или на 
другото правно лице мерка привремена забрана на из-
вршувањето на таа работа. 

Против мерката од став 1 на овој член не може да се 
изјави жалба, но може да се поведе управен спор. Постап-
ката по тужбата во управниот спор е итна. 

Претпријатието или другото правно лице кое смета 
дека со мерката од став 1 на овој член му е нанесена мате-
ријална штета може во постапката пред редовниот суд да 
бара надомест на фактичната штета. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство е должен, во рок од 15 
дена од денот на изрекувањето на мерката од став 1 на 
овој член, да поднесе пријава до надлежниот орган заради 
поведување постапка кај надлежниот суд, односно тужба 
до Судот на честа при Стопанската комора на Југослави-
ја. 

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на економските односи со странство не ја поднесе пријава-
та од став 4 на овој член или ако органот надлежен за по-
ведување постапка кај надлежниот суд односно кај Судот 
на честа при Стопанската комора на Југославија ја от-
фрли пријавата на сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на економските односи со странство, привреме-
ната забрана престанува да зажи. Ако сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на економските односи со 
странство во рокот од став 4 на овој член не ја поднесе 
пријаавата од тој став или ако надлежниот суд односно 
Судот на честа при Стопанската комора на Југославија ут-
врди дека претпријатието и другото правно лице не е од-
говорно, претпријатието и другото правно лице спрема 
кое е изречена мерката привремена забрана на вршењето 
на одделна работа може од тој сојузен орган на управата 
да бара да му ја надомести штетата што ја претрпело по-
ради изречената мерка на привремена забрана. 

Член 114 
Ако претпријатието, банката и организацијата за оси-

гурување бидат казнети за стопански престап или ако Су-
дот на честа при Стопанската комора на Југославија им 
изрече определена мерка во врска со работењето на нивно 
претпријатие, банка односно деловна единица или прет-
ставништво во странство, сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на економските односи со странство 
ги изрекува соодветните мерки предвидени со овој закон, 
кои се должни да ги применат и врз своето претпријатие, 
банка, деловна единица односно претставништво во 
странство, ако со решението за изрекување на мерката е 
предвидено тоа, односно донесува решение за бришење на 
претпријатието, банката, деловната единица односно 
претставништвото од соодветниот регистар. 

XV. КОНТРОЛА И СЛЕДЕЊЕ НА НАДВОРЕШНО-
ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 115 
Контрола на надворешнотрговското работење вршат 

сојузните органи на управата надлежни за инспекциски 
работи, службата на општественото книговодство, Народ-
ната банка на Југославија и царинските органи во рамките 
на овластувањата утврдени со сојузниот закон, за што до-
ставуваат извештај до сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на економските односи со странство. 

Член 116 
Царинските органи, при царинењето на стоките, 

вршат контрола дали реалната состојба на стоките што се 
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извезуваат или увезуваат одговара на пропишаната форма 
на извоз и увоз и дали постои атест за стоките што под-
лежат на задолжително атестирање. Во вршењето на таа 
контрола се применуваат одредбите на сојузните прописи 
со кои се уредува вршењето контрола при царинењето на 
стоките. 

Царинските органи можат да ги оцаринат стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран со определување на контингенти-
те и стоките што можат да се извезат и увезат врз основа 
на дозвола врз основа на утврдено право на увоз, што се 
докажува со потврда на банката од член 18 став 5 на овој 
закон. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на економските односи со 
странство, во соработка со Сојузната управа за царина и 
со Стопанската комора на Југославија, ги определува сто-
ките што подлежат на задолжително атестирање. 

Член 117 . 
Заради следење на вршењето на стопански дејности 

во странство, домашните стопански субјекти што ги 
вршат тие дејности се должни на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на економските односи со стран-
ство, а по негово барање, навреме да му ги доставуваат до-
кументација и податоците за работењето на субјектите 
преку кои вршат стопански дејности во странство. 

XVI. ПРАВА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

Член 118 
Домашни и странски физички лица можат слободно 

да внесуваат и да примаат од странство односно да изне-
суваат и да испраќаат во странство предмети на личниот 
багаж, предмети за лични потреби и за потребите на чле-
новите на семејството (лекови и медицински помагала, 
предмети за потребите на образованието и за разонода), 
предмети за потребите на нивното домаќинство, вклучува-
јќи и нови патнички моторни возила, како и животни, во 
количества што не се наменети за препродажба. Предме-
тите наследени во странство можат слободно да се внесу-
ваат, а да се изнесуваат под услови на реципроцитет. 
Предметите предвидени со меѓудржавни договори можат 
слободно да се внесуваат и изнесуваат во согласност со 
тие договори. 

Домашни и странски физички лица изнесувањето и 
испраќањето на стоки односно на предмети што имаат ис-
ториска, уметничка или културна вредност го вршат врз 
основа на дозвола од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на економските односи со странство кој 
таа дозвола ја издава по прибавено мислење од надлежни-
от орган односно организација. 

Домашни физички лица кои за вршењето на својата 
стопанска дејност не основале претпријатие, дуќан или 
земјоделско стопанство со својство на правно лице можат 
за вршењето на дејноста со личен труд односно со личен 
труд и со средствата во сопственост на граѓани, средства-
та за работа, домашните животни, репродукциониот мате-
ријал и резервните делови за вршење на својата дејност да 
ги купуваат од консигнационите складови на странски 
стоки или да ги увезуваат преку претпријатие запишано 
во судскиот регистар за вршење на работи на надвореш-
нотрговски промет или непосредно, во согласност со про-
пишаните форми на увоз. 

Лицата од став 3 на овој член и домашните физички 
лица што вршат друга дејност со личен труд односно со 
личен труд и со средствата во сопственост на граѓани 
можат, во рамките на дејноста дозволена со закон, да 
вршат надворешнотрговско работење за своите потреби 
(извоз на сопствени производи и услуги, увоз за сопствено-
то производство и услуги, кооперација, инвестициони ра-
боти и др.). 

Лицата што на привремена работа во странство по-
минале најмалку две години непрекинато односно престо-
јувале најмалку четири години по кој и да било основ, ка-
ко и странските физички лица што добиле државјанство 
на СФРЈ и странските државјани што добиле азил однос-
но одобрение за постојано населување во Југославија 
можат во рок од една година од денот на враќањето од 
странство, од денот на добивањето државјанство на СФРЈ 
односно азил или на одобрението за постојано населување 
во Југославија, слободно да ги увезуваат стоките од овој 

член^ вклучувајќи и моторни возила што не се постари од 
три години, а кои им служат на корисниците на увозот ка^ 
ко патнички автомобил односно за вршење на нивната деј-
ност. Овие возила не можат да се отуѓат во рок од две го-
дини од денот на увозот. 

Инвалидните лица кај кои настапило телесно оште-
тување од најмалку 70% според самоуправната спогодба 
за листата на телесни оштетувања, без оглед дали самите 
можат или не можат да управуваат со тоа возило, можат 
да увезуваат и половни моторни возила. Овие моторни 
возила не можат да се отуѓат пред истекот на рокот од три 
години од денот на увозот. 

Член 119 
Под надворешнотрговски промет, во смисла на овој 

закон, не се смета давањето услуги од страна на домашни 
физички лица на странски лица во Југославија кои тие ус-
луги ги даваат во границите на законски дозволената деј-
ност со самостоен личен труд односно со личен труд и со 
средствата во сопственост на граѓани. 

Член 120 
Домашни и странски физички лица што доаѓаат на 

привремен престој во Југославија односно што заминува-
ат на привремен престој во странство можат привремено 
да ги внесат или да ги примат од странство односно при-
времено да ги изнесат или да ги испратат во странство 
предметите што им се потребни за времето на привреме-
ниот престој во Југославија односно во странство. 

Привремено внесените односно изнесените предмети 
од став 1 на овој член можат да се употребат само за наме-
ните поради кои се привремено внесени односно изнесени. 

Домашните и странските физички лица се должни, по 
истекот на определениот рок, привремено внесените од-
носно изнесените предмети да ги вратат во Југославија од-
носно во странство. 

Под условите пропишани со сојузниот закон и со 
прописите донесени врз основа на тој закон, царинарница-
та го одобрува привременото внесување односно изнесу-
вање на предметите од ст. 1 до 3 на овој член. 

Член 121 
Странските физички лица со привремен престој во Ју-

гославија подолг од две години, кои привремено увезле 
патничко моторно возило според одредбите на член 118 
од овој закон, можат пред враќањето во странство да го 
увезат тоа возило, со плаќање на царина и други увозни 
давачки, и да го продадат во Југославија. 

XVII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 122 
Со парична казна од 90.000.000 до 450.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие или друго 
правно лице: 

1) ако без упис во регистарот врши надворешно-
трговско работење, освен ако со овој закон не е поинаку 
пропишанао (член 5); 

2) ако склучува договори или врши други работи на 
промет на стоки и услуги надвор од рамките на дејноста 
за која е запишано во судскиот регистар (член 8); 

3) ако врши работи на надворешнотрговски промет 
за чие вршење не добило одобрение од сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на економските односи со 
странство (член 12); 

4) ако склучи договор за увоз или за привремен увоз 
на стоки што не ги исполнуваат условите за пуштање во 
промет односно за употреба на тие стоки на југословен-
скиот пазар или на стоките чијшто пласман е забранет во 
земјата на потеклото, односно ако врши увоз спротивно 
на прописот на Сојузниот извршен совет донесен врз ос-
нова на овластувањето од овој член (член 15); 

5) ако при извозот и увозот на стоки не се придржува 
кон прописот на Сојузниот извршен совет со кој стоките 
се распоредени на одделни форми за извоз и увоз на стоки 
(член 16); 

6) ако не извезе стоки по основ на преземена обврска 
за извоз во рокот предвиден со одобрението на сојузниот 
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орган на управата надлежен за работи на економските од-
носи со странство (член 20 став 1); 

7) ако без одобрение од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на економските односи со странство 
врши компензациони работи (член 28) или купува стоки во 
странство заради продажба во странство односно купени 
и увезени или привремено увезени стоки повторно ги изве-
зе (член 29); 

8) ако изведување на инвестициони работи односно 
изведување на одделни работи на инвестиционен објект во 
Југославија му отстапи на странски изведувач без прет-
ходно одржано јавно наддавање односно собирање на по-
нуди од определен најмал број на понудувачи, или ако тие 
работи ги отстапи без претходно утврдени услови пропи-
шани со овој закон (чл. 38 и 39) или ако увезува стоки без 
претходно одржано јавно наддавање или без претходно 
собирање на понуди од определен најмал број понудува-
чи, а јавно наддавање односно собирање на понуди е про-
пишано (член 63 став 1) или ако на јавното наддавање од-
носно собирање на понуди не им овозможи учество на до-
машните производители на стоките кои се планираат да 
се набават во странство, или при изборот на понудувачи 
не се придржува кон условите предвидени со овој закон 
(член 64); 

9) ако ги користи условите на странско лице чие ко-
ристење е ограничено со прописот на Сојузниот извршен 
совет од член 53 став 1 на овој закон; 

10) ако не се придржува кон актот на сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на економските односи со 
странство, со кој се уредува правото на стапување во де-
ловни односи со определени странски лица во странство 
кои се занимаваат со работи на надворешнотрговски про-
мет (член 62); 

11) ако при извозот и увозот на стоки и услуги не се 
придржува кон привремените мерки донесени заради от-
странување на настанатите растројства и штети на до-
машниот пазар (чл. 74 и 75); 

12) ако за основање на претпријатие во странство и 
зголемување на основачкиот влог користи средства што 
не се предвидени со овој закон (член 83); 

13) ако во пропишаниот рок, по прифаќањето на го-
дишната пресметка на претпријатието во странство, не ја 
внесе добивката во Југославија (член 92 став 7); 

14) ако при престанокот на формата преку која врши 
стопанска дејност во странство, или при повлекувањето 
на средствата од мешовито претпријатие или од мешови-
та банка во странство, или продажба на претпријатие во 
странство на друго лице, или при престанок на договорот 
за вложување или повлекување на средствата по тој основ, 
не ја спроведе постапката или не ги преземе другите мер-
ки пропишани со овој закон, или ако тие форми про-
должат да работат и по бришењето од регистарот (чл. 93, 
94, 96, 101 и 105); 

15) ако во рок од 90 дена од денот на прифаќањето на 
ликвидациониот биланс преостанатите средства и права 
на ликвидираното претпријатие не ги внесе односно не ги 
увезе во Југославија, или средствата на претпријатието во 
странство во натурална форма што се купени во стран-
ство не ги увезе во Југославија, или ако ги увезе без одоб-
рение од сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на економските односи со странство (член 95); 

16) ако во вршењето на надворешнотрговското рабо-
тење изврши дело на нелојален натпревар предвидено со 
овој закон (член 108). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во претпријатието од-
носно во другото правно лице со парична казна од 
5.000.000 до 25.000.000 динари. 

Член 123 
Со парична казна од 90.000.000 до 450.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап странско лице ако врши 
услуги во Југославија спротивно на условите пропишани 
со овој закон или со прописите донесени врз основа на не-
го или отвори во Југославија претставништво спротивно 
на условите пропишани со овој закон или со прописите 
донесени врз основа на него, или странски излагач од зем-
ја во развој предмети од својата домашна ракотворба, за-
наетчиство и експонати продава за динари над вредноста 
што е потребна за плаќање на трошоците за излагање на 
саем, царините и другите увозни давачки (чл. 53, 54 и 55). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 5.000.000 до 25.000.000 
динари и одговорното лице на субјектите од став 1 на овој 
член. 

Член 124 
Со парична казна од 5.000.000 до 25.000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во орган 
на општествено-политичката заедница и во друг државен 
орган за увозот на стоки и услуги ако изврши увоз на сто-
ки спротивно на пропишаните форми на увоз на стоки од-
носно ако изврши увоз на услуги спротивно на пропиша-
ните услови за увозот на услуги (член 21 став 1). 

2. Прекршоци 

Член 125 
Со парична казна од 9.000.000 до 45.000.000 динари ќе 

се казни за прекршок претпријатие односно други правно 
лице: 

1) ако договорот за долгорочна производствена коо-
перација (член 27 ст. 1 и 2) или договорот за изведување на 
инвестициони работи во странство односно во Југославија 
(член 40 став 1) или договорот за застапување на странски 
лица (член 50 став 2) или договорот за прибавување и от-
стапување право на индустриска сопственост и знаење и 
искуство (know-how) (член 70 ст. 1 и 2) не го состави во 
писмена форма или не му го пријави на сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на економските односи со 
странство; 

2) ако го пречекори пропишаниот рок за враќање на 
привремено извезени односно увезени стоки (член 56 став 
3) или ако привремено увезе стоки под закуп без одобре-
ние на привремен увоз од страна на царинските органи 
(член 56 став 2 и член 57 став 4) или ако привремено изве-
зени или увезени стоки употреби за други намени, а не за 
намените поради кои се привремено извезени односно уве-
зени (член 58 став 2); 

3) ако спротивно на овој закон и на прописот донесен 
врз основа на негр извезува или увезува стоки без прибаве-
но определено уверение односно определена заверена ис-
права, ако е тоа утврдено со прописот на Сојузниот из-
вршен совет (член 65); 

4) ако во рок од 30 дена не го извести сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на економските односи со 
странство за тоа дека неговото претпријатие во странство 
основало деловна единица или отворило претставништво 
во истата или во друга земја (член 82 став 2) или дека прет-
ставништвото или деловната единица во странство отво-
риле деловница во истата земја (член 100); 

5) ако надлежната служба на општественото книго-
водство не и ја достави годишната пресметка на претпри-
јатието во странство во рок од 30 дена од денот на прифа-
ќањето на таа пресметка според прописите на земјата во 
која е основано претпријатието (член 91 став 1); 

6) ако во рок од 30 дена не го извести сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на економските односи со 
странство за спојувањето, припојувањето или раздвојува-
њето на претпријатието во странство (член 97) или за ми-
рувањето на работењето на претпријатието во странство 
(член 98); 

7) ако на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на економските односи со стра.нство, по негово бара-
ње, не му ја достави потребната документација заради ут-
врдување на постоењето на дело на нелојален натпревар 
(член 109); 

8) ако на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на економските односи со странство, по негово бара-
ње, не му ги достави навреме документацијата и подато-
ците за работењето на субјектите преку кои вршат стопан-
ски дејности во странство (член 117); 

9) ако на работи и задачи за кои се потребни посебни 
овластувања или одговорности во надворешнотрговското 
работење прими лице осудено за стопански престап про-
пишан со овој закон или со сојузниот закон со кој се уре-
дува девизното работење (член 130). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 500.000 до 2,500.000 динари и 
одговорното лице во претпријатието односно во другото 
правно лице. 
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Член 126 
Со парична казна од 500.000 до 2,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок домашно физичко лице или странско 
физичко лице: 

1) ако предмети од странство внесе спротивно на од-
редбите од овој закон (член 118); 

2) ако привремено извезени стоки отуѓи односно при-
времено увезени стоки му даде на друг на употреба или ги 
употреби за други намени а не за намените поради кои се 
привремено извезени односно увезени, или ако привреме-
но увезените или внесените стоки во Југославија не ги вра-
ти во странство (член 120). 

Член 127 
За прекршоците од овој закон, покрај паричната каз-

на, може да се изрече и заштитна мерка одземање на пред-
метите што се употребени или што биле наменети за из-
вршување на прекршокот или што настанале со извршу-
вањето на прекршокот. 

Ако стоките што се предмет на прекршокот од член 
126 на овој закон не се пронајдат, од сторителот на пре-
кршокот ќе се наплати нивната вредност што според ца-
ринските прописи претставува царинска основица. 

Се смета дека стоките не се пронајдени ако поради 
кои и да било причини не можат да се одземат од нивниот 
држател. 

За вредноста на непронајдените стоки сторителите 
на прекршокот одговараат солидарно. 

Стоките што се предмет на прекршок од овој закон 
за кои е пропишана заштитна мерка одземање на стоките, 
можат да се стават под царински надзор до завршувањето 
на прекршочната постапка. 

Член 128 
Прекршочната постапка по прекршоците од член 125 

став 1 точка 1 и точ. 3 до 8 на овој закон во прв степен ја 
води Сојузниот девизен инспекторат, а за прекршоците од 
член 125 став 1 точка 2 и од член 126 став 1 точ. 1 и 2 на 
овој закон во прв степен ја води царинарницата. 

По жалбата против решението на Сојузниот девизен 
инспекторат и решението на царинарницата решава Со-
јузниот совет за прекршоци. 

Член 129 
Постапка по прекршоците од овој закон не може да 

се поведе кога ќе изминат три години од дено^ кога е сто-
рен прекршокот. Застареноста се прекинува со секое деј-
ствие на надлежниот орган што се презема заради гонење 
на сторителот на прекршокот или заради извршување на 
казната односно на заштитната мерка. Со секој прекин, за-
стареноста почнува да тече повторно, но без оглед на прб-
кините, застареност настанува во секој случај кога ќе из-
минат шест години од денот кога е сторен прекршокот. 

3. Правни последици од осудата 

Член 130 
Во претпријатието или во другото правно лице кое 

врши надворешнотрговско работење тоа работење не 
може да го врши лице кое извршило кривично дело про-
тив основите на социјалистичкото самоуправно општес-
твено уредување и безбедноста на СФРЈ, против воо-
ружените сили на СФРЈ, против човечноста и меѓународ-
на организација, против правото на самоуправување или 
против единството на југословенскиот пазар, за кое е пра-
восилно осудено на казна затвор од најмалку шест месеци. 

За лицето кое со умисла сторилно кривично дело 
против стопанството, против други општествени вреднос-
ти или против службената должност, забраната од став 1 
на овој член настапува ако за такво кривично дело е пра-
восилно осудено на казна затвор од најмалку една година. 

За лицето кое сторило друго кривично дело, освен-
кривичните дела наведени во ст. 1 и 2 на овој член, забра-
ната од став 1 на овој член настапува ако е правосилно 
осудено за тоа дело на казна затвор од најмалку три годи-
ни. 

Забраната за лицето до ст. 1 и 2 на овој член трае 10 
години, а за лицето од став 3 на овој член - пет години од 
денот на издржаната, опростената или застарената казна. 

Член 131 ' 
Претпријатието или другото правно лице не може на 

работи и задачи за кои се потребни посебни овластувања 
или одговорности во надворешнотрговското работење да 
прими ниту да задржи лице кое е осудено за стопански 
престап врз основа на овој закон или на сојузниот закон со 
кој се уредува девизното работење и за кој му е изречена 
парична казна над 25,000.000 динари. 

Забраната од став 1 на овој член трае една година и 
тече од денот на правосилноста на пресудата. 

Член 132 
Паричната казна, имотната корист, како и стоките и 

предметите што се употребени или што биле наменети ,за 
извршување на стопански престап и-ли прекршок или што 
настанале со извршувањето на стопански престап или 
прекршок се уплатуваат во буџетот на федерацијата. 

XVIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 133 
Постојните организации на здружен труд се должни 

својата регистрација за вршење на надворешнотрговско 
работење да ја усогласат со одредбите на овој закон исто-
времено со усогласувањето на својата внатрешна органи-
зација со одредбите на сојузниот закон со кој се уредува 
основањето на претпријатие, а најдоцна во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето на овој закон во сила. 

Претпријатијата се должни својата регистрација за 
вршење на надворешнотрговско работење да ја усогласат 
со одредбите на овој закон најдоцна во рок од шест месе-
ци од денот на влегувањето на овој закон во сила. 

Член 134 
Во случај на престанок на правото за вршење на над-

ворешнотрговско работење, претпријатието може започ-
натите работи на надворешнотрговско работење да ги за-
врши или да му ги отстапи на претпријатие кое е регис-
трирано за надворешнотрговско работење. 

Член 135 
Договорите за долгорочна производствена коопера-

ција, деловно-техничка соработка и прибавување и отста-
пување на материјално право на технологија, за изведува-
ње на инвестициони работи во странство и за отстапување 
изведувањето на инвестициони работи на странски изведу-
вач во Југославија, кои до денот на влегувањето на овој за-
кон во сила му се поднесени на сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на економските односи со стран-
ство за одобрение односно за регистрација, се одобруваат 
односно се регистрираат според прописите што важеле во 
моментот на нивното склучување односно според овој за-
кон по барање на претпријатието. 

Увозот и извозот по основ на договори за долгороч-
на производствена кооперација што се склучени и одобре-
ни до денот на влегувањето на овој закон во сила се врши 
слободно. 

Член 136 
Стоките за кои е пропишан условно слободен увоз 

можат да се задржат на таа форма до 31 декември 1989 го-
дина. 

Член 137 
Извозните програми според член 116а од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89) се 
извршуваат сообразно со одредбите на тој член и на член 
20 од Законот за вршење на стопански дејности во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85, 38/86 и 13/87), 
до 31 декември 1990 година. 

Член 138 
Од I јануари 1990 година до воспоставувањето на 

ефективен систем на враќање на царините и другите да-
вачки, претпријатијата што остваруваат девизен прилив 
во износ кој за секоја година се утврдува со платниот би-
ланс на Југославија можат да се определат тие враќања да 
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им се пресметуваат по ефективен или објективизиран сис-
тем на враќање. 

Член 139 
Одредбите на член 78 став 2 од овој закон ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1991 година. 

Член 140 
Домашните стопански субјекти на кои, до денот на 

влегувањето на овој закон во сила им е издадено одобре-
ние за вршење на определена форма на стопански дејнос-
ти во странство, можат да го продолжат вршењето на тие 
дејности во согласност со издаденото одобрение, со тоа 
што се должни за сите статусни промени во организира-
њето да го известат сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на економските односи со странство. 

Член 141 
Прописите и другите општи акти што се донесени 

врз основа на овластувањата од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85,38/86,67/86,43/87,87/87 и 41/89) ќе се усогласат со 
одредбите на овој закон до 1 декември 1989 година. 

Член 142 
Со денот на почетокот на примената на овој закон 

престануваат да важат Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 
38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89), Законот за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка соработка 
и прибавување и отстапување на материјално право на 
технологија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78 и 10/83), 
Законот за изведување на инвестициони работи во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85), Законот за от-
стапување на изградба на инвестиционен објект на стран-
ски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76 и 
36/79), Законот за вршење на стопански дејности во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85, 38/86 и 13/87) и 
прописите донесени врз основа на овие закони. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, од-
редбите на член 8 од Законот за прометот на стоки и услу-
ги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 
38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89) и прописите донесени 
врз основа на овластувањата од чл. 9 и 10 на тој закон ќе 
се применуваат на постојните организации на здружен 
труд до усогласувањето на нивната регистрација според 
одредбите на член 132 од овој закон, а одредбите на член 
116а од тој закон ќе се применуваат до 31 декември 1990 
година. 

Член 143 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

955. 
Врз основа на член 97 став 5 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 74/87, 3Z/88, 61/88 и 57/89) на 
предлог од генералниот директор на Службата на општес-
твеното книговодство, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НА-
ЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ДА ОТВО-

РААТ И ДА УКИНУВААТ СМЕТКИ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и условите под кои корисни^ 

ците на општествени средства можат кај Службата на оп-
штественото книговодство да отвораат и да укинуваат 
сметки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/84 и 50/89), во 
член 1 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Сметки од член 95 став 1 точ. 1,2,5 и бод Законот за 
Службата на општественото книговодство, освен корисни-

ците, кај Службата имаат и други правни лица со седиште 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
кои вршат дејност утврдена со сојузниот закон за един-
ствената класификација на дејностите“. 

Член 2 
Во член 2 по зборот: „средства“ запирката се замену-

ва со точка, а текстот до крајот се брише. 

Член 3 
Во член 3 став 1 по точка 5 се додава нова точка 6, ко-

ја гласи: 
„6) сметки на делови од претпријатија, од организа-

ции за осигурување, од банки и од други финансиски орга-
низации, кои се составен дел на нивните жиро-сметки;" 

Досегашната точка 6 станува точка 7. 

Член 4 
Во член 10 бројот: „6" се заменува со бројот: „7". 

Член 5 
Во член 11 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Сметките за вршење на паричен промет на делови 

од претпријатија, од организации за осигурување, од бан-
ки и од други финансиски организации се отвораат кај ор-
ганизационата единица на Службата на чие подрачје се на-
оѓаат седиштата на делови од претпријатието, односно од 
организацијата за осигурување.". 

Член 6 
Во член 12 по став 7 се додаваат нови ст. 8,9 и 10, кои 

гласат: 
„Отворање на сметки на други правни лица кај 

Службата се врши врз основа на документацијата од став 
2 на овој член. 

Барање за отворање сметка на делови од претприја-
тија и делови од организации за осигурување, поднесува 
претпријатието, организацијата за осигурување, банката и 
друга финансиска организација - до организационата еди-
ница на Службата на чие подрачје се наоѓаат деловите од 
претпријатието, од организацијата, за осигурување, од 
банката и друга финансиска организација. 

Кон барањето од став 8 на овој член, претпријатието, 
организацијата за осигурување, банката и друга финансис-
ка организација поднесува: решение за упис во судскиот 
регистар на делови од претпријатие, од организација за 
осигурување, од банка и друга финансиска организација, 
статут односно извод од статутот и картони на депонира-
ните потписи на лицата овластени за потпишување на на-
лози за плаќање, заради располагање со средствата од 
сметките на деловите од претпријатието, од организација 
за осигурување, од банка и друга финансиска организаци-
ја. Барањето треба да содржи и број на жиро-сметката на 
претпријатието, односно организацијата за осигурување“. 

Член 7 
Во член 16 бројот: „6" се заменува со бројот: „7". 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 639 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

956. 
Врз основа на член 31 од Законот за основите на сис-

темот на општественото планирање и за општествениот 
план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88 и 
58/89), Сојузниот извршен совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПОЈДОВНИ ГОЛЕМИНИ ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ И ДОБИВКАТА ЗА СТО-
ПАНСТВОТО, ОВЛАСТИТЕ И ГРАНКИТЕ НА СТО-
ПАНСТВОТО НА НИВО НА СФРЈ И ЗА НАЧИНОТ НА 
НИВНОТО УТВРДУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-

-СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА 
1. Планираниот просечен месечен бруто личен доход 

по вработен во стопанството на СФРЈ изнесува 4,550.000 
динари за периодот јануари-септември 1989 година. 

2. Планираната појдовна големина на стапката на 
акумулативноста во стопанството на СФРЈ изнесува 
2,80%, а за областите и гранките на стопанството според 
табелите во прилогот. 

3. Правните лица ги утврдуваат планираните појдов-
ни големини на следниот начин: 

а) бруто личниот доход по работник се утврдува врз 
основа на елементите од Тримесечниот извештај (кумула-
тивен), со делење на масата на пресметаните бруто лични 
доходи со бројот на вработените работници во пресмет-
ковниот период спрема часовите на работа (ознаки за ав-
томатска обработка на податоци 962:963:9); 

б) стапката на акумулативноста се утврдува врз осно-
ва на елементите од Билансот на успехот и од Билансот 
на состојбата како однос на масата на акумулација и трај-
ниот капитал (ознаки за автоматска обработка на подато-
ци 359:101 х 100); 

в) планираните појдовни големини на ниво на сто-
панството се утврдуваат врз основа на остварените резул-
тати за периодот јануари-септември 1988 година зголеме-
ни за реалниот растеж на производството и услугите (оп-
штествен производ) и проекцијата на растежот на цените 
на мало (дефлатор), а трајниот капитал врз основа на про-
екцијата на растежот на цените на производителите на ин-
дустриски производи. 

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

1 2 3 

0126 11роиз. на тот. текс. произ. 4,40 
0127 Произ. на кожа и крзно 4,79 
0128 Произ. на кожни обувки и галан. 2,17 
0129 Преработка на каучук 3,42 
0130 Произ. на прехран, производи 2,47 
0131 Произ. на пијалаци 3,13 
0132 Произ. на доб. храна 3,70 
0133 Произ. и прераб. на тутун 2.05 
0134 Графичка дејност 5,26 
0135 Прераб. на сур. од отпад 18,18 
0139 Произ. на разни производи 8,16 
02 Земјоделство и рибарство 1,49 
03 Шумарство 2,25 
04 Водостопанство 0,50 
05 Градежништво 4,73 
06 Сообраќај и врски 2,25 
0501 Железнички сообраќај 0,10 
0602 Поморски сообраќај 6,47 
0603 Речен и езер. сообраќај 6,47 
0604 Воздушен сообраќај 5,30 
0607 Цевоводен транспорт 0,82 
0609 ПТТ сообраќај 2,54 
07 Трговија 3,65 
08 Угостителство и туризам 4,61 
09 Занаетчиство 6,68 

957. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Е. п. бр. 636 ' 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

Шифра на 
дејност Назив на дејноста 

Преден 
дување 

I-IX 
1989 

1 2 3 

Вкупно стопанство 2,80 

01 Индустрија и рударство 
0101 Електростопанство 
0102 Производство на јаглен 
0103 Преработка на јаглен 
0104 Произ. на нафта и гас 
0105 Произ. на нафт. деривати 
0106 Произ. на жел. руда 
0107 Црна^ металургија 
0108 Произ. на руда на об. метали 
0109 Произ. на об. метали 
0110 Прераб. на об. метали 
0111 Произ. на неметали 
0112 Прераб. на неметали 
0113 Металопрераб. дејност 
0114 Машиноградба ^ 
0115 Произ. на сообр. средства \ 
0116 Бродоградба 
0117 Произ. на електрични маш. и ап 
0118 , Произ. на хем. производи 
0119 Прераб. на хем. производи 
0120 Произв. на камен и песок 
0121 Произ. на град. материјал 
0122 Произ. на режана граѓа и плочи 
0123 Произ. на фин. произ. од дрво 
0124 Произ. и прер. на хартија 
0125 Произ. на преѓа и ткаенини 

2,79 
0,54 
1,55 
0,02 
1,03 
4.45 
0,29 
2,30 
3,49 
3,77 
2.65 
3.21 
5,16 
4,19 
4.66 
2,23 
3,60 
4,81 
4.22 
7,95 
4,06 
3,18 
5,15 
3,86 
3,77 
2.46 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 

ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРА 
ЌАЈ НА АЕРОДРОМОТ „НИШ“ 

1. За преминување на државната граница како сезонски 
граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај се 
определува Аеродромот „Ниш“. 

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе 
работи од 13 октомври 1989 година до 30 април 1990 годи-
на. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 638 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

958. 
b p j основа на член 31а став 9 од Законот за финансис-

кото работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, 26/89, 
35/89 и 58/89), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА-

ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

Член 1 
Правното лице кое според свој општ акт ги примену-

ва појдовните величини за распределба на доходот и до-
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бивката, што се утврдуваат и објавуваат во согласност со 
општествениот договор, во периодот кога не ги утврдува 
резултатите од работењето по периодичната односно по 
годишната пресметка, го утврдува износот на месечната 
аконтација на бруто личните доходи на Образецот ЛД -
Пресметка на средствата за исплата на бруто личните до-
ходи за (месец) 19 година, што е отпеча-
тен кон овој правилник и претставува негов составен дел. 

Паричните вредности во образецот од став 1 на овој 
член се искажуваат во динари без пари, а другите подато-
ци - со броеви со две децимали. 

Правното лице го доставува до Службата на општес-
твеното книговодство Образецот ЛД во два примероци 
при секоја исплата на аконтацијата на личните доходи 
според член 31а став 2 од Законот за финансиското работе-
ње. 

Правното лице кое исплатата на аконтациите на бру-
то личните доходи ја врши во согласност со член 31а став 
2 од Законот за финансиското работење, го составува Об-
разецот ЛД врз основа на податоците од претходниот ме-
сец и податоците што ќе ги утврди на денот на составува-
њето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот искажан под 
реден број 3 на Образецот ЛД што го составило за пре-
тходниот месец. Ако правното лице во претходниот месец 
го исплатило износот на бруто личните доходи според оп-
штиот акт, под реден број 1 го внесува износот искажан 
под реден број 6 поделен на бројот на работниците што е 
искажан под редниот број 4 на Образецот ЛД што го сос-
тавило за претходниот месец. 

По исклучок за месец октомври 1989 година правно-
то лице под реден број 1 го внесува износот искажан под 
реден број 7 на Образецот ЛД-1. 

2) под реден број 2 го внесува коефициентот што ќе 
го утврди кога 90% од месечниот процент на животните 
трошоци на територијата на републиката односно на ав-
тономната покраина во месецот за кој ги пресметува сред-
ствата за бруто личните доходи во однос на претходниот 
месец, ќе ги подели со 100 и зголеми за еден; 

3) под реден број 4 го внесува бројот на работниците 
за кои ги пресметува бруто личните доходи што ќе ги ут-
врди така што бројот на остварените часови на работа и 
на басови за кои работниците примаат надомест на лични-
от доход од средствата на правното лице ќе го подели со 
бројот на можните часови на работа; 

4) под реден број 6 го внесува износот на бруто лич-
ните доходи што ќе го утврди според својот општ акт; 

5) под реден број 7 го внесува износот на исплатените 
бруто лични доходи и на надоместите на бруто личните 
доходи од средствата на правното лице за месецот за кој 
составува пресметка; 

6) под реден број 10 го внесува износот на чистите 
лични доходи во височина на загарантираните чисти лич-
ни доходи што ќе го утврди во согласност со републички-
от односно со покраинскиот закон за бројот на работници-
те за кои исплатува лични доходи; 

7) под ред. бр. И, 12 и 13 го внесува износот од нало-
зите за исплата на бруто личните доходи, со тоа што зби-
рот на износите под тие редни броеви не може да биде по-
голем од износите искажани под ред. бр. 8, 9 или 10. 

Член 2 
По исклучок од одредбите од чл. 1 и на овој правил-

ник, правното лице го утврдува износот на месечната 
аконтација на личните доходи за октомври 1989 година и 
на Образецот ЛД-1 - Пресметка на основицата за исплата 
на бруто личните доходи за октомври 1989 година, кој е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Паричните вредности во образецот од став 1 на овој 
член се искажуваат во динари без пари, а другите подато-
ци - со броеви со две децимали. 

Правното лице го доставува до Службата на општес-
твеното книговодство Образецот ЛД-1 во два примероци 
ппи исплатата на бруто личните доходи за октомври 1989 
година според член 31а став 3 од Законот за финансикото 
работење. 

Правното лице го составува Образецот ЛД-1 врз ос-
нова на податоците од август 1989 година, периодичната 
пресметака за јануари-септември 1989 година и податоци-

те што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој об-
разец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените 
бруто лични доходи за август 1989 година до денот на вле-
гувањето во сила на Законот за измени и дополненија на 
Законот за финансиското работење, како и неисплатениот 
износ од налозите за исплата на бруто личните доходи за 
август 1989 година што се евидентирани кај Служата на 
општественото книговодство според одредбите на член 14 
од Законот за финансиското работење; 

2) под реден број 2 го внесува сразмерниот дел на 
бруто личните доходи од резултатот на работењето за пе-
риодот јануари-септември 1989 година што ќе го утврди 
така што износот на исплатените бруто лични доходи за 
август ќе го подели со износот на исплатените бруто лич-
ни доходи за периодот јануари-септември и со добиениот 
коефициент ќе го помножи износот на личните доходи од 
резултатот на работењето според таа пресметка искажан 
од ознаката АОП-367, на образецот „распоред на резулта-
тот“; 

3) под реден број 4 го внесува коефициентот што ќе 
го утврди кога месечната стапка на животните трошоци 
на територијата на републиката односно на автономната 
покраина за септември во однос на август ќе ја подели со 
100 и ќе ја зголеми за еден; 

4) под реден број 6 го внесува бројот на работници-
те за август што ќе го утврди во согласност со одредбата 
на член 1 став 4 точка 3 од овој правилник. 

Член 3 
Правното лице од член 31а став 4 од Законот за фи-

нансиското работење, кое според општиот акт не ги при-
менува појдовните величини за распределба на доходот и 
добивката, го утврдува износот на месечната аконтација 
на бруто личните доходи на обрасците ЛД и ЛД-1 во сог-
ласност со чл. 1 и 2 на овој правилник. 

Член 4 
Правното лице што составува месечни периодични 

пресметки, го составува Образецот ЛД ако ја исплатува 
аконтацијата на бруто личните доходи пред составената 
периодична односно годишна пресметка. 

Член 5 
Новооснованото правно лице го составува Образецот 

ЛД за наредните месеци по исплатата на личните доходи 
за првиот месец до поднесувањето на периодичната од-
носно на годишната пресметка така што износот на бруто 
личните доходи и на надоместите на бруто личните дохо-
ди од средствата на правното лице за првиот месец ќе го 
подели со бројот на работниците врз база на часовите на 
работата и така добиениот износ ќе го внесе под реден 
број 1 на Образецот ЛД. 

Член 6 
Ако настанат статусни промени во организирањето 

(спојување, присоединување, поделба односно издвојува-
ње) за првиот месец, по статусната промена, правното ли-
це што продолжува со работата го составува Образецот 
Л Д така што под реден врој 1 од тој образец ги внесува 
податоците што ќе ги утврди за претхбдниот месец за ра-
ботниците на кои им исплатува бруто лични доходи и над-
омести на бруто личните доходи од средствата на правно-
то лице за првиот месец по статусната промена. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-11918/1 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 
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ОБРАЗЕЦ ЛД 1 2 3 
(Назив и седиште на правното лице) 

П Р Е С М Е Т К А 
4 Коефициент на животните трошоци 

во септември во однос на август 1989 
година 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ЗА (МЕСЕЦ) 19 ГОДИНА 

Коефициент на животните трошоци 
во септември во однос на август 1989 
година 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ЗА (МЕСЕЦ) 19 ГОДИНА 5 Коригиран износ на бруто личните 

доходи (ред. број 3 х ред. број 4) 

бројН Е л е м е н т и Износ 6 Број на работници за август 1989 го-
дина 

1 2 3 7 Просечен месечен бруто личен доход 
1 Просечен бруто личен доход по работник 

за претходниот месец 
по работник коригиран за растежот 
на животните трошоци (ред. број 5 : 
ред. број 6) 

2 Коефициент на животните трошоци за ме-
сецот за кој се исплатуваат бруто личните 
доходи 

3 Коригиран просечен бруто личен доход 
по работник (ред. број 1 х ред. број 2) 

4 Број на работници на кои им се исплатува 
аконтација на бруто личните доходи 

5 Износ на средствата за бруто личните до-
ходи (ред. број 3 х ред. број 4) 

6 Износ на бруто личните доходи според 
општиот акт 

7 Исплатени аконтации на бруто личните 
доходи за месецот за кој се составува пре-
сметка 

8 Износ на средствата за исплата на бруто 
личните доходи (ред. број 5 минус ред. 
број 7) 

9 Износ на средствата за исплата на бруто 
личните доходи според општиот акт (ред. 
број 6 минус ред. број 7) 

10 Износ на загарантираните лични доходи 

11 Износ на чистите лични доходи 

Износ на даноците и придонесите од бру-
то личните доходи 

13 Дел од бруто личните доходи за непосред-
на заедничка потрошувачка 

Пресметката је составил, Раководител, 

ОБРАЗЕЦ ЛД-1 

(Назив и седиште на правното лице) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ОСНОВИЦАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИ-

ТЕ ДОХОДИ ЗА ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 Аконтација на бруто личните доходи 
за август 1989 година 

I Дел од бруто личните доходи од ре-
зултатот на работењето за периодот 
јануари-септември 1989 година 

3 Вкупно бруто личен доход за август 
1989 година (ред. бр. 1 ред. бр. 2) 

Пресметката је составил, Раководител, 

959. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот 
секретар за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА ИНФЕКТИВЕН БОВИН РИНОТРАХЕИТИС И НА 

ИНФЕКТИВЕН ПУСУЛАРЕН ВУЛВОВАГИНИТИС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерките за дијаг-

ностичко испитување, за заштитно вакцинирање и за из-
двојување на здрави од заболени животни заради сузбива-
ње и искоренување на инфективен бовин ринотрахеитис и 
на инфективен пустуларен вулвовагинитис (во натамош-
ниот текст: ИБР/ИПВ). 

Член 2 
На дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ под-

лежат, еднаш годишно, сите центри за вештачко осемену-
вање, центри за тестирање на приплодни бикови и објекти 
за репродукција (фармите). 

Во центрите за тестирање на приплодни бокови и во 
објектите за репродукција се земаат најмалку 20% мостри 
во однос на вкупниот број животни. 

Во центрите за вештачко осеменување, на дијагнос-
тичко испитување подлежат сите приплодници, еднаш го-
дишно, а семето од секој приплодник - најмалку еднаш во 
три месеци. 

Член 3 
За дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ се корис-

тат лабораториски виру сол ошки методи: 
1) серум-неутрализационен тест; 
2) ЕЛИСА-тест. 

Член 4 
Во центрите за вештачко осеменување, во центрите 

за тестирање на приплодни бикови и во објектите за реп-
родукција во кои со дијагностичко испитување е утврдено 
дека не постои инфекција со вирусот ИБР/ИПВ, не е до-
зволена употреба на вакцини против овие заразни болес-
ти. 

Член 5 
Во центрите за вештачко осеменување, во центрите 

за тестирање на приплодни бикови и во објектите за реп-
родукција во кои е утврдена инфекција ИБР/ИПВ, сите 
животни се подложуваат на редовно заштитно вакцинира-
ње со мртва вакцина на начинот предвиден со упатство од 
производителот. 
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Член 6 
Претходно невакцинирани животни во центрите за 

вештачко осеменување, во центрите за тестирање и во об-
јектите за репродукција, кај кои со лабораториски преглед 
ќе се утврди инфекцијата ИБР/ИПВ, можат да се пуштаат 

. во промет по истекот на 14 дена од денот на вакцинирање-
то со мртва вакцина. 

Семето за вештачко осеменување во кое ќе се утврди 
присуство на вирусот ИБР/ИПВ мора да се уништи. 

Член 7 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2092/1 
5 јули 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за земјоделство, 
Стево Мирјаннќ, с. р. 

960. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот 

комитет за сообраќај и врски издава 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Денови Денови 
Во зимскиот период 1 - понеделник Во летниот период 1 - понеделник 

(од 30 октомври 2 - вторник (од 26 март до 2 - вторник 
Реден 

број 
Воздухопловно 
пристаниште 

до 25 март) 3 - среда 
4 - четврток 
5 - петок 

29 октомври) 3 - среда 
4 - четврток 
5 - петок 

од ДО 6 - сабота од до 6 - сабота 
часот часот 7 - недела часот часот 7 - недела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 „Београд" 05,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
2 „Загреб“ 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
3 „Сплит" 06,00 22,00 1,2^3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
4 „Љубљана" 06,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
5 „Дубровник" 06,45 

06,45 
06,45 
06,45 

21,00 
21,30 
22,00 
22,30 

1,2 
3 
4,5,6 
7 

06,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 

6 „Титоград" 06,00 10,00 1Д 06,00 22,00 1,5 
18,00 22,00 1,7 06,00 10,00 2,4 
19,00 22,00 2,4 19,30 22,00 2,4-
05,30 10,00 3,6 05,30 23,30 3 
16,00 22,00 3,6 05,30 10,00 6 
06,00 09,00 5 19,30 23,30 6 
13,00 22,00 5 06,00 09,00 7 
06,00 10,00 4,7 19,30 22,00 7 

7 „Тиват" 10,00 
08,30 
07,00 

13,00 
И,ЗО 
10,00 

2,3,4,7 
5 
6 

06,00 18,00 1,2,3,4,5,6,7 

Во летниот период (од 15 мај до 26 септември) 
18,00 19,3Q 2,4 

8 „Охрид“ 07,50 
05,50 

10,00 
08,00 

1 
2 

13,00 15,00 3 Во летниот период (од '26 март до 28 октомври) 
06,00 10,00 4 06,00 13,00 1 
15,20 17,20 4 Во летниот период (од 26 март до 17 април) 
18,30 20,15 5 21,00 22,30 1 
05,50 07,15 6 Во летниот период (од 24 април до 23 октомври) 
20,30 22,30 7 

Во 
17,00 23,00 

летниот период (од 
06,30 15,15 

26 
1 

март до 25 април) 
2 

Во летниот период (од 2 маја до 24 октомври) 
06,00 15,15 2 

Во летниот период (од 2 мај до 17 октомври) 
22,00 23,30 2 

Во летниот период (од 26 март до 28 октомври) 
18,00 20,00 3 

Во летниот период (од 26 март до 26 април) 
07,00 12,00 3 
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8 

9 „Мостар" 

10 „Марибор" 

11 „Пула“ 

12 „Ријека" 07,00 09,00 1,2,3,5,6 
18,00 20,00 5,6 

t 17,45 19,45 1,3 
18,15 20,30 7 

Во летниот период (од 3 мај до 28 октомври) 
06,00 12,00 3 

Во летниот период (од 26 март до 3 мај и од 19 ок-
томври до 28 октомври) 

07,00 10,30 4 
Во летниот период (од 11 мај до 12 октомври) 

06,30 15,00 4 
Во летниот период (од 26 март до 30 јуни и од 31 
август до 26 октмври) 

22,30 01,00 4 
Во летниот период (од 26 март до 28 октомври) 

18,30 
05,30 
21,00 

20,30 
07,00 
01,00 

5 
6 
7 

07,40 14,30 1 05,40 11,00 1 
17,30 20,30 1 17,30 20,30 1 
08,00 13,30 2 08,00 13,20 2 
04,30 07,30 3 05,15 09,30 3 
22,00 24,00 3,6 18,55 22,30 3 
07,00 13,00 4 07,05 20,10 4 
14,00 20,00 4 06,30 09 Ј 0 5 
06,30 10,00 5 15,35 20,10 5 
15,30 20,30 5 07,30 09,00 6 
04,30 06,30 6 19,10 21,00 6 
06,00 12,30 7 06,35 10,40 7 
20,30 23,00 7 20,30 23,00 7 
06,00 11,00 1,2,3,4,5 05,30 12,00 1,2,3,4,5 
06,00 08,00 6 06,00 10,00 6 
18,00 21,00 1,2,3,4,5 19,00 22,00 1,3,4,5,7 
19,00 21,00 7 18,00 20,00 2 

06,30 09,15 1 Во летниот период (од 26 
18,45 20,45 , 1 март до 30 април) 
06,30 08,00 2,3,5,6 06,30 08,00 1 
18,45 20,45 3 21,15 22,15 1 
17,45 21,00 5 05,30 08,00 2 
19,00 21,00 6 18,00 21,30 2 
19,30 21,30 7 06,45 08,30 3 

19,30 
07,30 
19,30 
05,30 
20,15 
06,30 
19,30 
06,30 
19,45 

21,30 
09,15 
22,30 
09,00 
21,45 
08,30 
21,45 
08,30 
22,15 

3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 

Во летниот период (од 1 мај до 28 октомври) 
06,30 
05,30 
06,30' 
07,00 
05,30 
06,00 
06,30 
07,00 
16,30 
08,00 
18,00 
15,00 

22,15 
21,30 
24,00 
22,30 
22,00 
22,00 
23,00 
11,00 
20,30 
12,00 
22,00 
19,00 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1,2,3,5 
2,3 
4 
4 
5 

Во летниот период (од 26 март до 30 април) 
15,00 19,00 1 
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13 „Осијек" 

14 „Порторож" 

15 „Задар" 

09,00 
10,00 

17,00 
14,00 

1,2,3,4,5 
6 

Во летниот период (од 
17,30 21,30 

Во летниот период (од 
09,00 13,00 
16,30 20,30 

Во летниот период (од 
06,30 08,30 
13,00 21,30 

Во летниот период (од 
ври) 

18,30 20,30 
Во летниот период (од 

07,00 11,00 
17,00 21,00 

Во летниот период (од 
07,30 15,30 
19,30 21,15 

Во летниот период (од 
март до 15 јуни) -

09,00 17,00 
Во летниот период (од 
ири) 

09,00 17,00 
Во летниот период (од 

09,30 17,30 
23,00 01,00 
07,00 18,00 
07,00 09,00 
17,00 20,00 

08,00 17.00 4,5,6,7 

06,30 08,15 ' 1,5 
18,30 20,15 1,2 
07,00 09,00 2 
10,30 12,15 3 
21,15 22,15 3 
06,45 07,45 4 
18,30 22,15 5 
05,45 06,45 6 

1 мај до 28 октомври) 
1 

26 март до 12 мај) 
6 
6 

13 мај до 30 септември) 
6 
6 

1 октомври до 28 октом-

26 март до 15 април) 
7 
7 

16 април до 28 октомври) 
7 
7 

26 

1,2,3,4,5,6 
1 октомври до 28 октом-

1,2,3,4,5,6 
16 јуни до 30 септември) 

1,3,4,5 
1,5 
2 
6 
6 

Во зимскиот период (од 30 октомври до 
25 март) 

21,00 23,00 1,2,7 
Во зимскиот период (од 30 октомври до 
28 февруари) 

05,30 15,00 1,2,3 ' 
Во зимскиот период (од 30 октомври до 
28 февруари) 

08,00 15,00 5,6,7 
Во зимскиот период (од 1 март до 25 
март) 

05,30 17,00 1,2,3 
Во зимскиот период (од 1 март до 25 
март) 

21,30 23,00 1,2,7 
Во летниот период (од 26 март до 23 септември) 

06,00 20,00 1,2,3 
08,00 20,00 4,5,6,7 

Во летниот период (од 24 септември до 28 октом-
ври) 

06,00 17,00 1,2,3 
08,00 17,00 4,5,6,7 

Во летниот период (од 27 
март до 8 мај) 

06,00 08,15 
18,00 22,30 1 

Во летниот период (од 15 
мај до 16 октомври) 

06,00 22,30 1 
Во летниот период (од 26 март до 28 октомври) 

06,00 14,00 2 
18,00 20,00 2 
06,00 08,15 3 
17,00 20,00 3 

Во летниот период (од 30 март до 4 мај) 
06,00 09,30 4 
18,00 21,00 4 

Во летниот период (од U мај до 12 октомнрг; 
06,00 21,00 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Во летниот период (од 31 март до 12 мај) 
06,00 09,20 5 
19,30 22,10 5 

Во летниот период (од 19 мај до 13 октомври) 
06,00 22,10 5 

Во летниот период (од 1 април до 10 јуни) 
05,30 07,00 6 

Во летниот период (од 17 јуни до 30 септември) 
05,30 24,00 6 

Во летниот период (од 14 мај до 18 јуни) 
08,00 20,00 7 

Во летниот период (од 25 јун до 20 август) 
10,00 13,00 7 
17,00 20,00 7 

16 „Ниш“ Во зимскиот период (од 29 октомври до Во летниот период (од 27 август до 15 октомври) 
24 март) 08,00 20,00 7 

17,00 20,00 1,2,3,4 07,00 10,00 1 
05,30 08,00 2 06,00 09,00 2,3,4,5 06,30 10,00 3,4 17,00 20,00 9 

18,00 21,00 3,4 
Во зимскиот период (од 29 октомври до 
15 декември) 

06,30 10,00 5 
Во зимскиот период (од 16 декември до 
24 март) 

06,30 10,00 5 
20,00 22,00 5 Во летниот период (од 5 мај до 31 август) 
06,30 11,00 6 19,00 22,30 1 
16,00 20,00 6 20,00 23,30 2 
07,00 09,00 7 21,00 24,00 3 '4 

17 „Скопје“ 06,00 22,00 1,2,3,4,5 06,00 22,00 1,2,3,4,5 
06,00 08,00 6,7 06,00 10,00 6 
18,00 22,00 6 18,00 22,00 6 
20,00 22,00 7 06,00 07,00 7 

21,00 22,00 7 

18 „Приштина“ 05,00 09,00 1 05,30 09,00 1.7 
19,00 21,30 2 22,00 24,00 1 
06,30 09,00 3 06,00 09,00 2 
18,30 21,00 3 15,00 24,00 5 
06,00 09,00 4 05,00 09,00 6 

. 14,00 22,30 5 20,30 22,30 6 
05,30 09,30 7 16,00 24,00 7 
14,00 17,30 7 

19 „Сарајево" 06,15 09,15 1,4 06,45 09,30 1 
17,30 20,30 1 18,30 20,30 1 
07,15 09,00 2,5 06,00 10,00 2 
17,00 19,30 2 18,30 21,30 2 
06,30 09,30 3,6 06,00 19,30 3 
16,00 20,00 3 06,45 И,ЗО 4 
17,00 21,30 4 20,00 22,30 4 
18,00 21,30 5 07,00 09,00 5 
18,00 20,00 6 20,00 22,00 5 
07,00 08,30 7 06,00 11,00 6 
14,00 21,30 7 17,00 19,30 6 

06,00 16,00 7 
20,00 22,00 7 

Во летниот период (од 16 мај до 3 октомври) 
18,30' 23,00 2 

Во летниот период (од 11 мај до 5 октомври) 
20,00 23,15 4 
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2. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит" ќе бидат отворени до 25 март 1990 година и надвор од 
времето на отвореноста за случаи на принудно слетување. 

3. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отво-
реноста во случаите предвидени во член 191 став 2 од Законот за воздушната пловидба. 

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југосло-
венско време. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухоп-
ловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/89,29/89 и 48/89). 

6. Оваа наредба влегува во сила на 29 октомври 1989 годинеа. 
VI/01 Бр. 5400/1 
9 октомври 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
1 Јожеф Слокар, с. р. 

961. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89), во спогодба со сојузниот секретар за економски односи со странство, сојуз-
ниот секретар за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Височината на посебната давачка претставува разлика помеѓу просечната цена на домашниот пазар и увоз-

ната цена. Увозната цена ја чини износот што претставува царинска основица на производите, зголемен за износот на 
царината и на другите увозни давачки, без посебни давачки. 

2. Просечни цени на домашниот пазар во согласност на точка 1 од оваа наредба се: 

Реден 
број 

Тарифен 
број на Ца-
ринската та-

рифа 
Наименување на стоки ' ознака 

Просечна цена 
на домашниот 

пазар од пре-
тходниот месец 

Тарифен 
број на Ца-
ринската та-

рифа дин/kg 

1 2 3 4 5 

1 01.02 
0102.90 

Живи животни, вид говеда: 
- Друго: 

0102.901 бикови 60.300 
0102.904 јуниња за гоење (од 200 до 280 kg) 68.000 
0102,905 згоени над 280 до 450 kg 60.300 
0102.906 јуниња други 60.300 

2 01.03 
0103.9 
0103.91 

Свињи, живи: 
- Друго: 
- - со маса помала од 50 kg: 

0103.913 масни за колење 68.730 
0103.919 друго 68.730 
0103.92 - - со маса до 50 kg или поголема: 
0103.922 месеста за колење 71.000 
0103.923 масни за колење 62.480 
0103.929 друго 62.480 

3 01.04 
0104.10 

Овци и кози, живи: 
- Овци: 

0104.102 за колење 35.820 
0104.109 јагниња, другои 57.160 

4 01.05 
0105.9 
0105.91 

Живина домашна, жива (кокошки, патки, гуски, мисирки и морки): 
- Друго: 
- - кокошки: 

0105.919 друго 27.500 
5 02.01 

0201.10 
Месо говедско, свежо или разладено: 
- Трупови и полутки: 

0201.101 телешки 116.300 
0201.102 јунешки 90.000 
0201.103 говедски 76.110 
0201.109 други 76.110 
0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.201 телешки 153.520 
0201.202 јунешки: 
0201.2021 компензирани череци 120.660 
0201.2022 — - - предни череци 103.290 
0201.2023 задни череци 138.030 
0201.2029 друго 82.630 
0201.203 говедски: 
0201.2031 компензирани череци 102.060 
0201.2032 предни череци 90.770 
0201.2033 задни череци 113.340 
0201.2039 друго 72.620 
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0201.30 - Без коски: 
0201.301 телешки 
0201.302 јунешки: 
0201.3021 компензирани череци 
0201.3022 - - - - предни череци 
0201.3023 задни нереди 
0201.3029 друго 
0201.303 говедски: 
0201.3031 компензирани череци 
0201.3032 предни череци 
0201.3033 задни череци 
0201.3039 друго 
0201.309 друго 

02.02 Месо говеско, смрзнато: 
0202.10 - Трупови и полутки: 
0202.101 телешки 
0202.102 јунешки 
0202.103 говедски 
0202.109 други 
0202.20 - Други парчиња со коски: 
0202.201 телешки 
0202.202 јунешко. 
0202.2021 компензирани череци 
0202.2022 предни череци 
0202.2023 задни череци 
0202.2029 друго 
0202.203 говедски: 
0202.2031 компензирани череци 
0202.2032 предни череци 
0202.2033 задни череци 
0202.2039 друго 
0202.209 друго 
0202.30 - Без коски: 
0202.301 телешки 
0202.302 јунешки: 
0202.3021 компензирани череци 
0202.3022 предни череци 
0202.3023 задни нереди 
0202.3029 друго 
0202.303 говедски: 
0202.3031 компензирани череци 
0202.3032 предни череци 
0202.3033 задни череци 
0202.3039 друго 
0202.309 друго 

02.03 Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато: 
0203.1 - Свежо или разладено: 
0203.11 - - трупови и полутки 
0203.12 - - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 
0203.19 — друго 
0203.2 - Замрзнато: 
0203.21 - - трупови и полутки 
0203.22 - - бутови, плешки и парчиња од нив со коски 
0203.29 - - друго 

02.04 Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато: 
0204.10 - Трупови и полутки, јагнешки свежи или разладени 
0204.2 - Друго месо овчо, свежо или разладено: 
0204.21 - - трупови и полутки 
0204.22 - - други парчиња со коски 
0204.23 - - без коски 
0204.4 - Друго месо овчо, замрзнато: 
0204.41 - - трупови и полутки 
0204.42 - - други парчиња со коски 
0204.43 - - без коски 

02.07 , Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. број 01.05, свежи, раз-
ладени или замрзнати: 

0207.10 - Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена 
0207.2 - Живина, неисечена во парчиња, замрзната: 
0207.21 — кокошки, домашни 
0207.3 - Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи џигери, 

свежи или разладени: 
0207.39 - - друго 
0207.4 - Живина исечена и отпадоци, освен џигер, замрзнати: 
0207.41 - - од кокошки, домашни 

10.01 Пченица и наполица: 
1001.10 - Тврда пченица: 
1001.102 друга 

204.690 

160.880 
137.720 
184.000 
110.170 

136.080 
121.020 
151.120 
96.830 

165.680 

81.410 
63.000 
53.280 
53.280 

107.470 

84.460 
72.300 
96.620 
57.840 

71.440 
63.540 
79.340 
50.830 
87.820 

143.280 

112.620 
96.400 

128.800 
77.120 

95.260 
84.710 

105.780 
67.780 

115.980 

99.270 
144.930 
130.440 

69.490 
101.450 
91.310 

73.070 

68.450 
68.450 
85.570 

47.920 
47.920 
59.900 

66.580 

46.610 

56.600 

39.620 

4.700 
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12 

10.05 

10.06 

13 12.01 
14 12.05 
15 12.06 
16 12.12 

17 

18 

19 

20 

15.07 

15.12 

15.14 

17.01 

21 24.01 

1001.90 
1001.902 

1005.90 
1005.901 
1005.902 
1005.909 

1006.10 
1006.109 
1006.20 
1006.30 

1006.301 
1006.309 
1006.40 
1201.00 
1205.00 
1206.00 

1212.9 
1212.91 

1507.10 
1507.90 

1512.1 
1512.11 
1512.19 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 
1701.99 
1701.992 

2401.10 
2401.20 
2401.30 

- Друго: 
друга пченица 

Пченка: 
- Друга: 

бела 
жолта 
друга 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа или суров): 

друг 
- Ориз лупен (костенлив) 
- Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или шази-

ран: 
полубел и бел 
полиран и глазиран 

- Кршен ориз 
Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена 
Семе од маслозајна репка, вклучувајќи кршено или дробено 
Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено 
Рокчиња, морски и други алга, шеќерна репка, шеќерна трска, 
свежи или суви, вклучувајќи и мелени; голушки и јатки од голуш-
ки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од 
цикорија, непржен од видот ( Cichorium intybus sativum), вид што 
првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место не-
спомнати ниту вклучени: 
- Друго: 
- - шеќерна репка 
Соино масло и негови фракции, пречистени или ^пречистени, но 
хемиски немодификувани: 
- Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола) 
- Друго 
Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни 
фракции, пречистени или ^пречистени, но хемиски немодификува-
ни: 
- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: 
- - сурово масло 
- - друго 
Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани 
или нерафинирани, но хемиски немодификувани: 
- Сурово масло: 

од репка 
- Друго: 

од репка 
Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахаро-
за, во цврста состојба: 
- Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и материи 

за бојосување: 
- - шеќер од шеќерна репка 
- - друго: 

шеќер од шеќерна репка, рафиниран 
Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун: 
- Тутун, неоджилен 
- Тутун, делумно или наполно оджилен 
- Отпадоци од тутун 

4.230 

4.200 
4.200 
4.200 

10.240 
21.080 

21.920 
22.770 
15.810 
11.950 
11.470 
11.950 

1.400 

28.690 
38.250 

33.750 
45.000 

28.690 

38.250 

33.250 

34.700 

29.940 
53.750 
3.010 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/89). 

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

Бр. 1271/1 
13 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за трговија, 

м-р. Назми Мустафа, с. р. 

962. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МЕХА-
НИЧКИТЕ УРЕДИ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ВЛЕЧНИ И 

ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 
1. Кон задолжителна хомологација подлежат меха-

ничките уреди за спојување на влечни и приклучни возила. 

2. карактеристиките на квалитетот на механичките 
уреди за спојување на влечни и приклучни возила кои под-
лежат на испитување, постапката и начинот на земање 
мостри, методите на испитување, контролата на сообраз-
носта на сериски произведените механички уреди со хомо-
логираниот тип, содржината на извештајот за испитува-
њето на производите заради издавање на соопштение за 
хомологација и изгледот на хомологационата ознака и на 
образецот на соопштението за хомологација се дадени во 
Еднообразните услови за испитување и спроведување на 
задолжителна хомологација на механичките уреди за спо-
јување на влечни и приклучни возила, што се изработени 
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врз основа на Правилникот бр. 55 донесен врз основа на 
Спогодбата за прифаќање на еднообразните услови за хо-
мологација и заемно признавање на хомологацијата на 
опрема и делови на моторни возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни договори и други спогод-
би) и се составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на механичките уреди 
за спојување на влечни и приклучни возила се врши на 
мостри од типот на механички уреди опфатени со оваа на-
редба. 

4. За типот на механички уред кој, според извештајот 
за испитувањето на односниот тип, ги исполнува пропи-
шаните услови, Сојузниот завод за стндардизација издава 
соопштение за хомологација. 

5. Контролата на сообразноста на механичките уреди 
за спојување на влечни и приклучни возила од сериско 
производство со хомологираниот тип ја врши Сојузниот 
завод за стандардизација. 

6. Оваа наредба влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/163 
11 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамовиќ, с. р. 

963. 
Врз основа на член 31а став 10 од Законот за финан-

сиското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, 
26/89,, 35/89 и 58/89), Сојузниот зав^д за статистика ут-
врдува 

П Р О Ц Е Н Т 
НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

ВО СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА ВО ОДНОС НА 
АВГУСТ 1989 ГОДИНА 

СФР Југославија 52,0 % 
СР Босна Херцеговина 56,6 % 
СР Македонија 54,8 % 
СР Словенија 50,9 % 
СР Србија 52,6% 
САП Војводина 51,2 % 
САП Косово 70,0 % 
СР Хрватска 48,0% 
СР Црна Гора 51,1% 
Забелешка: За територијата на СР Србија надвор од 

територијите на САП, процентот на растежот на животни-
те трошоци е 50,3%. 

Бр. 001-3855/1 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с. р. 

964, 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Сужбен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПРЕНОСНИ АЛАТИ СО 

ЕЛЕКТРОМОТОРИ 
За атестирање на преносни алати со електромотори, 

во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на 
преносни алати со електромотори („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 43/88), е овластена Работната организација 
„Инштитут за каковост, ин метрологијо", со целосна одго-
ворност, Љубљана, Тржашка цеста 2, за сите преносни 
алати со електромотори опфатени со Наредбата за из-
вршено атестирање на преносните алати со електромотор 
ри, освен за чекани. 

Бр. 07-93/159 
4 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

965. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ГРЛА ЗА СИЈАЛИЦИ 
СО НАВОЈ 

За атестирање на грла за сијалици со навој, во смисла 
на Наредбата за задолжително атестирање на грла за сија-
лици со навој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/88), е ов-
ластена Работната организација „Инштитут за каковост 
ин метрологијо", со целосна одговорност, Љубљана, 
Тржашка цеста 2. 

Бр. 07-93/160 
4 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамовнќ, с. р. 

966. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА 
РАЗДВОЈУВАЊЕ И СИГУРНОСНИ ТРАНСФОРМА-

ТОРИ ЗА РАЗДВОЈУВАЊЕ 
За атестирање на трансформатори за раздвојување и 

сигурносни трансформатори за раздвојување, во смисла 
на Наредбата за задолжително атестирање на трансфор-
матори за раздвојување и сигурносни трансформатори за 
раздвојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/88), е ов-
ластена Работната организација „Инштитут за каковост 
ин метрологијо", со целосна одговорност, Љубљана, 
Тржашка цеста 2. 

Бр. 07-93/161 
5 септември 1989 година 
Белград ^ 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

967. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 
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С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ 

ЗА ДОМАЌИНСТВО 
За атестирање на електрични апарати за домаќин-

ство, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање 
на електрични апарати за домаќинство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 43/88), се овластени следните организации на 
здружен труд: 

1) Работната организација „Инштитут за каковост ин 
метрологијо", со целосна одговорност, Љубљана, Тржаш-
ка цеста 2; 

2) Работната организација „Факултет за електротех-
нико ин рачуналништво", со целосна одговорност, Љуб-
љана, Тржашка 25, за вршење на работите на задолжител-
но атестирање на сите производи опфатени со Наредбата 
за задолжително атестирање на електрични апарати за до-
маќинство, освен микробранови апарати за приготвување 
на храна (JUS N.M 1.028) и апарати за нега на кожата со 
помош на ултравиолетово и инфрацрвено зрачење (JUS 
N.M 1.030). 

Бр. 07-93/158 
4 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови!?, с. р. 

968. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА СКЛОПКИ ЗА НАПРАВИ 

За атестирање на склопки за направи, во смисла на 
Наредбата за задолжително атестирање на склопки за на-
прави („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/88), се овластени 
следните организации на здружен труд: 

1) Работната организација „Инштитут за каковост ин 
метрологијо", со целосна одговорност, Љубљана, Тржачка 
цеста 2; 

2) Работната организација „Факултет за електротех-
нико ин рачуналништво" со целосна одговорност, Љубља-
на, Тржашка 25, само за вршење на работите на 'за-
должително атестирање на еднофазни склопки за направи. 

Бр. 07-93/157 
4 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

969. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ФРАКЦИОНИРАН КА-

МЕНЕН АГРЕГАТ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ 
Во Списокот на организациите на здружен труд ов-

ластени за атестирање на фракциониран каменен агрегат 
за бетон и асфалт („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/88 и 
2/89), во точка 10 на крајот точката се заменува со точка и 
запирка и се додава точка И, која гласи: 

„П) Основна организација на здружен труд „Факул-
тет грађевинских знаности Свеучилишта у Осијеку", со не-
ограничена супсидијарна одговорност, Осијек, Дринска 
16-А-18, во состав на Работната организација „Грађевин-
ски институт“, со неограничена солидарна одговорност, 
Загреб, Јанка Ракуше бр. 1.". 

Бр. 07-93/155 
4 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови!?, с. р. 

970. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ 
МАТЕРИЈАЛИ ИМПРЕГНИРАНИ СО БИТУМЕН И 

НА БИТУМЕНСКИ ЛЕНТИ 

Во Списокот на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на хидроизолациони материјали 
импрегнирани со битумен и на битуменски ленти 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/88) во точка 3 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 
4, која гласи: 

„4) Организација на здружен труд „Факултет грађе-
винских знаности у Загребу", со неограничена супсидијар-
на одговорност, Загреб, Јанка Ракуше бр. 1, во состав на 
Работната организација Грађевински институт“, со неог-
раничена солидарна одговорност, Загреб, Јанка Ракуше 
бр. 1." 

Бр. 07-93/156 
4 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови!?, с. р. 

971. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот 
завод за стандардизација објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА КАБЕЛСКИ Д И СТРМ БУ-

ЦИОНИ И ЗАЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМИ 

Во Списокот на организациите на здружен , труд ов-
ластени за атестирање на кабелски дистрибуциони и заед-
нички антенски системи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
2/89) во точка 4 на крајот точката се заменува со точка и 
запирка и се додаваат точ. 5 и 6, кои гласаат: 

„5) Основна организација на здружен труд „Предава-
тели и врски“, со ограничена супсидијарна одговорност, 
Скопје, Булевар Гоце Делчев, б. б. во состав на Работната 
организација, „Радиотелевизија Скопје“, со неограничена 
солидарна одговорност, Скопје, Булевар Гоце Делчев б. 
б.; 

6) Основна организација на здружен труд „Пренос 
програма“, со целосна одговорност, Приштина, Београд-
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ска, б. б., во состав на Работната организација „Радио-те-
левизија Приштина“, Приштина, Београдска б. б.". 

Бр. 07-93/154 
4 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамовиќ, с. р. 

972. 
Врз основа на чл. 13 и 16 и член 80 став 1 точка 10 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за ̂ единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува! 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКОВНИ!!) УСЛОВИ ЗА ПЛАСИРАЊЕ НА 
БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ПАТ НА АУКЦИИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА 
1. Народната банка на Југославија ќе организира аук-

ции за пласирање на благајнички записи што Народната 
банка ги издава врз основа на Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89 и 55/89). 

2. Износот на благајничките записи што Народната 
банка на Југославија во периодот октомври-декември 1989 
година ќе го понуди на банките и на други финансиски ор-
ганизации по пат на аукции е 3.000.000.000.000 динари и се 
засметува во вкупната состојба на благајничките записи 
во смисла на точка 2 став 3 од Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народната банка на Југославија. 

3. Каматата на благајничките записи пласирани по 
пат на аукции може да биде поголема за 0,5% до 10% од ка-
матните стапки на тие записи утврдени на месечно ниво 
во смисла на точка 5 под 3) од Одлуката за каматните 
стапки на Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 37/89 и 55/89). 

4. Гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува одлука за износот на благајничките записи што ќе 
се пласираат на одделна аукција, со која, во рамките на ус-
ловите пропишани со оваа одлука, ќе се утврдуваат по-
блиските услови за пласирање на благајнички записи за се-
која одделна аукција, и тоа: 

1) времето на аукцијата (ден на соопштувањето на на-
мерата на Народната банка на Југославија да организира 
аукција, крајниот рок до кој банките и другите финансиски 
организации треба да достават понуди и рокот во кој ќе се 
соопштат резултатите од аукцијата); 

2) вкупните износи на благајничките записи што На-
родната банка на Југославија ќе ги понуди на одделна аук-
ција, по роковите на втасувањето (од еден месец и од три 
месеци); 

3) најголемите каматни стапки по кои Народната 
банка на Југославија има намера да ги пласира благајнич-
ките записи на аукција. 

5. Условите од точка 4 под 2 и 3 на оваа одлука се де-
ловна тајна на Народната банка на Југославија и до мо-
ментот на склучувањето на аукцијата не можат да им се 
соопштуваат на други лица. 

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

О. бр. 99 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

973. 
Врз основа на член 13 и член 80 став 1 точка 8 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во врска со чл. 42 до 
54 на Законот за хартиите од вредност („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛА-

ГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 37/89 и 55/89) во точка 2 став 3 бројот: 
„2.000.000.000.000" се заменува со бројот: 
„3.000.000.000.000". 

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

О. бр. 100 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влашковиќ, с. р. 

974. 
Врз основа на член 11, член 12 став 1 и член 80 став 1 

точка 6 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. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 47/89), во точка 5 ст. 4 и 5 се менуваат и гласат: 

„Врз основа на привремената книговодствена состој-
ба на 30 јуни, 31 декември и на крајот од тримесечјето за 
кое банките се должни да составуваат периодична пре-
сметка во смисла на Законот за сметководството 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), банките ја 
утврдуваат просечната состојба на депозитите за тие месе-
ци и составуваат привремена пресметка на задолжителна-
та резерва во рокот и на начинот од став 2 на оваа точка. 
По таа пресметка, задолжителната резерва се издвојува во 
рокот од став 3 на оваа точка и важи во пресметковниот 
период од 11-ти во тековниот месец до рокот за поднесу-
вање на конечната прсметка на задолжителната резерва. 

Врз основа на конечната книговодствена состојба на 
средствата на 30 јуни, 31 декември и на крајот на триме-
сечјето за кое банките се должни да составуваат периодич-
на пресметка во смисла на Законот за сметководството, 
банките ги утврдуваат новите просечни состојби на депо-
зитите за тие месеци и составуваат конечна пресметка на 
задолжителната резерва најдоцна до 18-ти во тековниот 
месец. Издвоениот износ на задолжителната резерва по 
конечната пресметка важи од денот на издвојувањето до 
крајот на пресметковниот период, т.е. до 10-ти во наред-
ниот месец." 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 101 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

975. 
Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 и член 10 од Законот за 

вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни 
странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 61/82 и 40/84), и член 16 став 2 и член 8 став 1 точка 10 
од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКО-
ВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ АВАНС, ИСПРАЌАЊЕ, ПО-
ЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕ-
НИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, 
ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА 

НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 
1. Во Одлуката за начинот и роковите за одобрување 

аванс, испраќање, полагање и пренос на девизи на сметки-
те на Народната банка на Југославија остварени со откуп 
на ефективни странски пари, чекови и кредитни писма и со 
продажба на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 65/88,9/89,33/89 и 57/89), во точка 5 ставот 2 се мену-
ва и гласи: 

„На износот на искористениот аванс банките и пла-
ќаат на народната банка на републиката односно на на-
родната банка на автономната покраина камата по ескон-
тната стапка на Народната банка на Југославија. Камата-
та се пресметува месечно наназад, а се наплатува до осми 
во месецот за претходниот месец." 

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

О. бр. 102 
10 октомври 1989 година 
Бел гра ц Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Витковиќ, с. р. 

976. 
Врз основа на чаен 10 спав 2 точка 5, член 15 ciae I 

точка 2 и член 80 став 1 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), 
во согласност со одредбите од Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката монетарна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 77/88,40/89 и 60/89), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ 

НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за давање реесконтни кре-

дити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 

бр. 40/89, 41/89, 45/89 и 55/89), во точка 6 став 1 се бри-
шат одредбите под 18) и 19) и се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„Реесконтни кредити народните банки им даваат на 
банките за увоз на определени производи од определени 
земји во височина утврдена со посебна одлука." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
2. Точка 23 се менува и гласи: 
23. Основицата за користење реесконтни кредити од 

точка 6 став 2 на оваа одлука се утврдува на начинот и под 
условите што се утврдени со посебна одлука“. 

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

О. бр. 103 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

По извршеното срамнување са изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за границите над 
кои населението или лицата што работат со извори на јо-
низирачки зрачења не смеат да бидат изложени на озрачу-
вање, за мерењата на степенот на изложеноста на јонизи-
рачки зрачења на лицата што работат со изворите на тие 
зрачења и за проверувањето на контаминацијата на работ-
ната средина, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 
31/89, се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГРАНИЦИТЕ НАД КОИ НА-
СЕЛЕНИЕТО И ЛИЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ 
НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ 
ИЗЛОЖЕНИ НА ОЗРАЧУВАЊЕ, ЗА МЕРЕЊАТА НА 
СТЕПЕНОТ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА ЈОНИЗИРАЧКИ 
ЗРАЧЕЊА НА ЛИЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ-
ТЕ НА ТИЕ ЗРАЧЕЊА И ЗА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА 

КОНТАМИНАЦИЈАТА НА РАБОТНАТА СРЕДИНА 
Во член 2 став 1 точка 3 по зборот ̂ ,однос“ наместо 

ознаката: ,,d" треба да стои ознаката: ,,dE", по зборовите: 
„ка,де што“ наместо ознаката: „d" треба да стои ознаката: 
„dE", а во образецот наместо ознаката: ,,dZ" треба да стои 
ознаката: ,,dE". 

Во точка 5 по зборот: „доза“ наместо ознаката: „Не“ 
треба да стои ознаката: „Не“, а во образецот наместо оз-
наката: „Не“ треба да стои ознаката: „ Н Е “ . 

Во точка 6 во образецот наместо ознаката на дел од 
формулата: „H E / t / " треба да стои ознаката на дел од фор-
мулата: ,,HE(t)", а во првиот ред по образецот и зборови-
те: „каде што“ наместо ознаката: , ,HE / t /" треба да стои 
ознаката: ,,HE(t)". 

Во точка 7 став 2, во последниот ред, наместо ознака-
та: ,,HEi" треба да стои ознаката: „HEi". 

Во точка 10 наместо зборовите: „варира со дозата“ 
треба да стојат зборовите: „зависи од дозата“. 

Во член 3 наместо зборот: „дозата“ треба да стои збо-
рот: „дозите“. 

Во член 9 став 2 точка 1 наместо зборот: „предвиде-
ната“ треба да стои зборот: „очекуваната“. 

Во член 17 став 2 наместо зборовите: „на двојната“ и 
„на петкратната" треба да стојат зборовите: „до двојната“ 
и „до петкратната". 

Во член 31 став 2 наместо зборот: „сите“ треба да , 
стојат зборовите: „сите видови“. 

Во член 36 наместо зборовите: „член 38" треба да 
стојат зборовите: „член 34". 

Во член 38 точка 1 наместо зборовите: „член 38 став 
1" треба да стојат зборовите: „член 34 став 1". 

Од Сојузниот секретаријат за труд, здравство бореч-
ки прашања и социјална политика, Белград 27 септември 
1989 година. 
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У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА ШРИ ЛАНКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА 

1 
Се отповикува 
Ванчо Андонов од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Демократска Социјалистичка Ре-
публика Шри Ланка. 

И 
Се назначува 
Здравко Телалбашиќ, досегашен секретар на Репуб-

личкиот општествен совет за меѓународни односи на Со-
цијалистичка Република Босна и Херцеговина, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Демократска Соција-
листичка Република Шри Ланка. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во рила веднаш. 

У. бр. 32 
28 август 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УП-

РАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО 
За директор на Сојузната управа за контрола на лета-

њето се назначува Виктор Жупанчиќ, досегашен директор 
на таа управа. 

С. п. п. бр. 2433 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
За помошник на сојузниот секретар за сообраќај и вр-

ски се назначува д-р Мирко Ивковиќ, порано помошник 
на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и вр-
ски. 

С. п. п. бр. 2434 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
За помошник на сојузниот секретар за сообраќај и вр-

ски се назначува Душко Крстуловиќ, порано помошник на 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

С. п. п. бр. 2432 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАША-

ЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
За советник на сојузниот секретар за труд, здравство, 

боречки прашања и социјална политика се назначува 
Бранка Милошевиќ, порано шеф на Кабинетот на претсе-
дателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и 
воените инвалиди. 

С. п. п. бр. 2435 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАША-

ЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
За советник на сојузниот секретар за труд, здравство, 

боречки прашања и социјална политика се назначува Љу-
бица Срдиќ-Ѓаковиќ, порано советник на претседателот 
на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита. 

С. п. п. бр. 2436 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАША-

ЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За помошник на сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика се назначува 
Фина Довечар, порано помошник на претседателот на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита. 

С. п. п. бр. 2439 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

За помошник на секретарот за економски односи со 
странство се назначува Милое Поповиќ, порано помош-
ник на претседателот на Сојузниот комитет за туризам. 

С. п. п. бр. 2437 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВОТО, БОРЕЧКИ ПРА-

ШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
За помошник на сојузниот секретар за труд, здрав-

ство, боречи прашања и социјална политика се назначува 
Фрањо Видовиќ, порано помошник на претсетателот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та. 

С. п. п. бр. 2438 
31 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Ахил Тунтев од должноста советник на 
сојузниот секретар за надворешни работи со 31 август 
1989 година, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 2440 
14 септембра 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се разрешува Филип Костовски од должноста совет-
ник на сојузниот секретар за економски односи со стран-
ство со 31 август 1989 година, поради заминување на дру-
га должност. 

С. п. п. бр. 2442 
14 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

953. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Тарифата на сојузните административни такси 1541 

954. Закон за надворешнотрговското работење - 1548 
955. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за начинот и условите под кои корисниците на 
општествени средства можат кај Службата на 
општественото книговодство да отвораат и 
укинуваат сметки 1566 

956. Одлука за планираните појдовни големини за 
распределба на доходот и добивката за стопан-
ството, областите и гранките на стопанството 
на ниво на СФРЈ и за начинот на нивното ут-
врдување за периодот јануари-септември 1989 
година 1566 

957. Решение за определување на сезонски грани-
чен премин за меѓународен воздушен сообра-
ќај на Аеродромот „Ниш“ 1567 

958. Правилник за начинот на составување на пре-
сметката на средствата за исплата на бруто 
личните доходи 1567 

959. Правилник за мерките за сузбивање и искоре-
нување на инфективен бовин ринотрахеитис и 
на инфективен пусуларен вулвовагинитис 1569 

960. Наредба за времето во кое воздухопловните 
пристаништа мораат да бидат отворени 1570 

961. Наредба за височината на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени про-
изводи 1574 

962. Наредба за задолжителна хомологација на ме-
ханичките уреди за спојување на влечни и при-
клучни возила 1576 

963. Процент на растежот на животните трошоци 
во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, социјалистичките републики и соци-
јалистичките автономни покраини во септем-
ври 1989 година во однос на август 1989 година 1577 

964. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на преносни алати со 
електромотори 1577 

965. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на грла за сијалици со 
навој 1577 

966. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на трансформатори за 
раздвојување и сигурносни трансформатори за 
раздвојување 1577 

Страна 

967. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на електрични апарати 
за домаќинство 1577 

968. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на склопки за направи 1578 

969. Дополнение на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на 
фракционен каменен агрегат за бетон и асфалт 1577 

970. Дополнение на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на хид-
роизолациони материјали импрегнирани со 
битумен и на битуменски ленти ; 1578 

971. Дополнение на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на ка-
белски дистрибуциони и заеднички антевски 
системи 1578 

972. Одлука за рамковните услови за пласирање на 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија по пат на аукции во периодот окгом-
ври-декември 1989 година 1579 

973. Одлука за измена на Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија 1579 

974. Одлука за измени на Одлуката за задожителна-
та резерва на банките кај Народната банка на 
Југославија 1579 

975. Одлука за измена на Одлуката за начинот и ро-
ковите за одобрување аванс, испраќање, пола-
гање и пренос на девизи на сметките на Народ-
ната банка на Југославија остварени со откуп 
на ефективни странски пари, чекови и кредит-
ни писма и со продажба на бензински бонови 1580 

976. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за давање реесконтни кредити на 
банките во 1989 година 1580 

Исправка на Правилникот за границите над кои на-
селението и лицата што работат со извори на 
јонизирачки зрачења не смеат да бидат из-
ложени на озрачување, за мерењата на степе-
нот на изложеноста на јонизирачки зрачења на 
лицата што работат со изворите на тие зраче-
ња и за проверувањето на контаминацијата ца 
работната средина 1580 

Укази 1581 
Намачувања и разрешувања 1582 
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