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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за вршење на стопански рабо-
ти во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 
декември 1985 година. 
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Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
г на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО 

СТРАНСТВО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стопански дејности во странство можат да вршат ор-

ганизациите на здружен труд, деловните заедници, банки-
те, заедниците за осигурување на имоти и лица и заедни-
ците за реосигурување (во натамошниот текст: организа-
ции и заедници). 

Стопанските дејности во странство се вршат преку 
претпријатија, претставништва и деловни единици, преку 
банки и други финансиски организации и преку осигури-
телни и реосигурителни организации основани во стран-
ство, а можат да се вршат и со вложување средства во 
странски претпријатија и со доверување на странски прав-
ни лица вршењето на стопански дејности. 

Организациите и заедниците вршат стопански дејнос-
ти во странство во границите на дејностите што ги вршат 
во Југославија и за кои се запишани во судскиот регистар, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 2 
Под стопански дејности во странство, во смисла на 

овој закон, се подразбира вршење на производствени, 
трговски и услужни дејности, доверување работи на стран-
ски правни лица, вршење на банкарски и други финансис-
ки работи, работи на реосигурување и осигурување и 
вложување средства во странско претпријатие. 

Член 3 
Заради координиран настап и ефикасно и целесооб-

разно вршење на стопанските дејности во странство, орга-
низациите и заедниците, по правило, заеднички ги вршат 
стопанските дејности во странство, во согласност со член 
5 на овој закон. 

Организациите" и заедниците што заеднички вршат 
стопанска дејност во странство меѓусебните односи во 
врска со вршењето на таа дејност ги уредуваат со самоу-
правна спогодба. 

Член 4 
Организациите и заедниците се должни да ги вршат 

стопанските дејности во странство во согласност со овој 
закон, со меѓународните договори и со прописите на зем-
јата во која се вршат тие дејности и се должни да ја спро-
ведуваат деловната политика и да располагаат со сред-
ствата во странство со внимание на добар стопанственик 
во свој, заеднички и општествен интерес, така што тие 
средства да се зачуваат и постојано да се зголемуваат, да 
се придржуваат кон добрите деловни обичаи и деловниот 
морал и да ги чуваат интересите и угледот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во странство. 

Член 5 
Стопански дејности во странство се вршат во соглас-

ност со основните начела на општествено-економското 
уредување и политика на СФРЈ и политиката на економ-
ските односи со странство, со проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија, со прописите со кои се уредуваат обе-
мот и условите за задолжување во странство и за кредити-
рање на странство, со општествените договори, самоу-
правните спогодби и самоуправните општи акти на орга-
низациите и заедниците што ги вршат тие дејности во 
странство. 

Член 6 
Стопански дејности во странство се вршат заради ос-

тварување приход и стекнување доход на организациите и 
заедниците, зголемување на извозот на стоки и услуги од 
Југославија, комплетирање на производствените програ-
ми на организациите на здружен труд, посебно на програ-
мите за извоз, обезбедување на суровини и репродукцио-
нен материјал, создавање поповолни услови за увозот со 
кој се овозможува одржување и проширување на произ-
водството и за унапредување и проширување на долгороч-
ната производствена кооперација и деловно-техничката 
соработка и размена на научни и техничко-технолошки 
знаења и искуства и финансирање на работите на извоз и 
увоз на стоки и услуги заради остварување на други цели 
на политиката на економските односи со странство и дру-
ги општествени интереси, како и заради побрзо, порацио-
нално и општествено-економски поуспешно вклучување 
во меѓународната поделба на трудот. 

Член 7 
Стопански дејности во странство можат да се вршат 

ако е прибавено одобрение од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на надворешната трговија, кое се дава 
ако се исполнети условите од овој закон. 

Член 8 
Правата и средствата што се вложуваат или што ќе 

се стекнат со вршење на стопански дејности по кој и да би-
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ло основ во странство се во општествена сопственост и со 
нив управуваат работниците ро организациите и заедни-
ците што вршат стопански дејности во странство. 

Располагањето со средствата од став 1 на овој член е 
под општествена контрола. 

Член 9 
Работниците што организациите и заедниците ги рас-

поредиле на места на работа во странство имаат исти пра-
ва, обврски и одговорности како и работниците во тие ор-
ганизации и заедници во земјата. 

Работниците распоредени на работа во странство се 
должни да ги извршуваат одлуките и задачите, да ја спро-
ведуваат деловната политика што ја утврдиле органите на 
управување на организациите и заедниците и да ги оства-
руваат целите на вршењето на стопанските дејности во 
странство. 

Член 10 
Работите на вршење на стопански дејности во стран-

ство можат да ги вршат само работниците кои имаат про-
пишана стручна подготовка и кои ги исполнуваат другите 
пропишани услови за вршење на работи на стопански деј-
ности во странство. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија, по прибавено мислење од Стопан-
ската комора на Југославија, донесува пропис за минимал-
ната стручна подготовка и за другите услови што мораат 
да ги исполнуваат работниците за стручно вршење на ра-
ботите на стопански дејности во странство. 

Организациите и заедниците со самоуправен општ 
акт ги определуваат работите односно работните задачи 
што се сметаат како работи односно работни задачи во 
вршењето на стопански дејности во странство и ја утврду-
ваат стручната подготовка и другите услови што мораат 
да ги исполнуваат работниците кои имаат посебни овлас-
тувања и одговорности и другите стручни работници за 
вршење на тие работи односно работни задачи. 

Стопанската комора на републиката односно стопан-
ската комора на автономната покраина, по барање на ор-
ганизациите и заедниците, утврдува дали стручните ра-
ботници ги исполнуваат условите од ст. 2 и 3 на овој член. 

Стопанската комора на Југославија, со стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на автоном-
ните покраини, обезбедува оспособување и усовршување 
на работниците што вршат стопански дејности во стран-
ство. 

Член И 
Организациите и заедниците се должни во вршењето 

на стопански дејности во странство да соработуваат со 
дипломатските односно конзуларните претставништва на 
СФРЈ во странство. 

Организциите и заедниците што отпочнуваат врше-
ње или што вршат стопански дејности во определена зем-
ја се должни дипломатското односно конзуларното пре-
тставништво на СФРЈ во таа земја да го известат за деј-
ностите што ги започнуваат или што ги вршат, како и за 
формите и целите на тие дејности. 

Член 12 
Организациите и заедниците што вршат стопански 

дејности во странство се запишуваат во соодветните ре-
гистри што се водат во сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија. 

Во сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија се водат, во смисла на став 1 од 
овој член, следните регистри: регистар на претпријатијата 
во странство, регистар на договорите за вложување во 
странски претпријатија, регистар на деловните единици 
во странство и регистар на претставништвата во стран-
ство. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија донесува пропис за податоците 
што ги содржат регистрите од став 2 на овој член, за упи-
сот и бришењето од регистарот, за исправите што се при-
лагаат кон барањето за упис во регистарот и за издавање-
то изводи од тие регистри. 

Член 13 
Стопанската комора на Југославија ги разгледува 

прашањата од значење за вршењето на стопански дејнос-
ти во странство од страна на организациите и заедниците 
и поведува иницијативи, зазема ставови и дава предлози 
за унапредување на тие дејности и за усовршување на про-
писите што се однесуваат на нив. Стопанската комора на 
Југославија има право и должност, во рамките на законот 
и својот статут, да презема активности и да донесува од-
луки со кои се поттикнува, насочува и обезбедува поврзу-
вање на организациите и заедниците во земјата и на 
странски лица заради нивно заедничко, усогласено и оп-
штествено-економски најцелесообразно вклучување на ју-
гословенското стопанство, како целина, и на одделни ор-
ганизации и заедници во меѓународните економски текови 
и во реализацијата на одделни проекти, заради нивно раз-
војно-деловно поврзување во земјата за настапување во 
странство и заради ширење и зацврстување на долгороч-
ната производствена кооперација и деловно-техничката 
соработка со странски правни лица и обезбедување тоа да 
биде во согласност со развојната и економската политика 
на земјата во целост; зазема ставови за организацијата и 
работата на формите на вршење стопански дејности во 
странство, поведува иницијатива за склучување самоуп-
равни спогодби за заедничкиот настап во вршењето на 
стопански дејности во странство и се грижи за спроведува-
њето на склучените самоуправни спогодби; одлучува за 
отворање на свои претставништва во странство; ја разгле-
дува работата и ги анализира резултатите од работењето 
на претпријатијата, деловните единици и на другите фор-
ми на вршење стопански дејности во странство и за тоа за-
зема ставови; му дава мислење на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на надворешната трговија за 
општествено-економската оправданост на основањето на 
нови претпријатија, банки, претставништва, деловни еди-
ници и други форми на вршење на стопански дејности во 
странство и врши други работи од оваа област во соглас-
ност со законот, со својот статут и со други прописи. 

И. ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАН-
СТВО ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕН ТРУД 

1. Основање на претпријатија во странство 

Член 14 
За вршење на стопански дејности во странство орга-

низациите на здружен труд основаат, по правило, сопстве-
ни претпријатија. 

Организациите на здружен труд можат да основаат и 
мешовити претпријатија, ако со договорот со странското 
лице обезбедат спроведување на својата деловна политика 
и заштита на општествените средства во Мешовитото 
претпријатие. 

Член 15 
Организациите на здружен труд можат да основаат 

во странство претпријатија за производствена и трговска 
дејност и за давање стопански услуги. 

Член 16 
Претпријатие за производствена дејност се основа ве 

странство заради зголемување на извозот, комплетирање 
на производствената програма на организациите т 
здружен труд наменета за извоз, настап на нов пазар 
пласман на материјални права на технологија, унапреду 
вање и ширење на долгорочната производствена коопера 
ција и деловно-техничката соработка, обезбедување на су 
ровини и репродукционен материјал дефицитарни на ју 
гословенскиот пазар, користење на странски патенти, ли 
ценци и стоковни знаци заради поуспешен пласман на до 
машни производи на странскиот пазар и остварување н; 
други економски цели што придонесуваат за зголемувањ 
на извозот и остварување на поголем девизен прилив. 

Претпријатието од став 1 на овој член можат да г 
основаат производствените организации на здружен тру, 



Понеделник, 23 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 7.1 - Страна 1979 

за оној вид производство што го вршат во Југославија. 
Тие претпријатија можат да вршат и друга дејност која е 
во функција на faa производствена дејност. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на стоки и услуги можат да основаат претприја-
тија за оној вид производство за кој со самоуправна спо-
годба здружиле труд и средства со производствени орга-
низации на здружен труд. 

Член 17 
Претпријатие за трговска дејност се основа во стран-

ство заради зголемување на извозот на стоки и услуги, ос-
војување и обработка на странскиот пазар, обезбедување 
пласман на домашни стоки под поповолни услови, обезбе-
дување на увоз под услови што се поповолни за организа-
циите на здружен труд, вршење на работи на посредување 
и други трговски работи што придонесуваат за зголемува-
ње на девизниот прилив. 

Организацијата на здружен труд - основач на прет-
пријатието од став 1 на овој член е должна да преземе об-
врска дека претпријатието секоја година од вкупно оства-
рениот промет со Југославија поголемиот обем на тој про-
мет ќе го остварува со извоз на стоки и услуги од Југосла-
вија. 

Во една работа на извоз односно на увоз што се врши 
за сметка на организациите на здружен труд може да 
учествува само едно претпријатие во странство како по-
средник или како купувач односно продавач на стоки. 

Член 18 
Претпријатие за давање стопански услуги се основа 

во странство, по правило, заради користење на југосло-
венските капацитети во областа на сообраќајот, сообраќај-
но-агенциски работи, шпедиција, туристички работи, до-
говорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоките 
во меѓународниот промет, изведување на инвестициони 
работи и други стопански услуги што се вршат во Југосла-
вија или што се во функција на таа услужна дејност, а со 
коц се зголемува девизниот прилив на Југославија. 

Член 19 
Организцијата на здружен труд може, ако се исполне-

ти условите од овој закон, да донесе одлука претпријатие-
то што го основала во странство да основе друго претпри-
јатие во странство; да пристапи како соосновач во прет-
пријатие што го основала друга организација на здружен 
труд во странство; да го откупи основачкиот влог на 
странско лице односно на домашна организација на 
здружен труд во претпријатието во странство и да го зго-
леми својот основачки влог во претпријатието во стран-
ство. 

Во случаите од став 1 на овој член сходно се примену-
ваат одредбите од овој закон што се однесуваат на основа-
њето претпријатија во странство. 

Организацијата на здружен труд може да донесе од-
лука претпријатието што го основала во странство да ос-
нове претставништва во истата земја или во други земји. 
Овие претставништва претставуваат составен дел на прет-
пријатието што ги основало. 

Во случајот од став 3 на овој член, организацијата на 
здружен труд - основач на претпријатието во странство е 
должна за тоа да го извести сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на надворешната трговија, заради 
евидентирање. 

Член 20 
За основање претпријатија во странство организаци-

ите на здружен труд можат да користат: 
1) девизи купени на единствениот девизен пазар до 

износот што им е утврден со решение на сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на надворешната тргови-
ја, со кое е одобрено основањето на претпријатие во 
странство, а во рамките на предвидениот обем на кредити-
рањето на странство во проекцијата на платниот биланс 
на Југославија; 

2) дел од добивката остварена во претпријатијата во 
странство, согласно со одредбите од овој закон; 

3) девизите што по пат на кредити ќе ги прибават во 
странство, согласно со сојузниот закон со кој се уредуваат 
кредитните односи со странство; 

4) опремата и другите стоки, како и материјалните 
права изразени во пари. 

Член 21 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија, на барање од организацијата на 
здружен труд која основа претпријатие во странство (во 
натамошниот текст: основачот) дава одобрение за основа-
ње претпријатие во странство ако се исполнети следните 
услови: 

1) ако основачот е регистриран за вршење на работи 
на надворешнотрговскиот промет; 

2) ако основачот уредно ги извршува своите обврски 
во земјата и во односите со странство; 

3) ако вршењето на стопански дејности преку прет-
пријатието во странство е во согласност со основните на-
чела на општественото уредување и со политиката на еко-
номските односи со странство, со насоките и прописите 
донесени за нејзиното спроведување, со платниот биланс 
на Југославија, со интересите на безбедноста на Југослави-
ја, со меѓународните договори, со прописите и самоуправ-
ните спогодби за организиран настап во странство; 

4) ако органот на управување на основачот донел од-
лука за о,сновање претпријатие во странство, која содржи: 
назив, седиште и предмет на дејноста на претпријатието 
во странство, височина на основачкиот влог, обврска на 
основачот дека претпријатието определен процент од до-
бивката што е утврден со одлуката за основање на прет-" 
пријатието ќе го трансферира во Југославија, а ако се ос-
нова претпријатие што ќе се занимава со трговска дејност 
- обврска на основачот дека тоа претпријатие во проме-
тот со Југославија поголем дел од тој промет ќе го оства-
ри со извоз на стоки и услуги од Југославија; 

5) ако органот на управување на основачот го уевоил 
елаборатот за економската оправданост за основање на 
претпријатие во странство во согласност со своите само-
управни општи акти; 

6) ако органот на управување на основачот донел ста-
тут на претпријатието со кој особено: се обезбедува упра-
вувањето со претпријатието да биде во согласност со 
средбите од овој закон, се утврдуваат овластувањата и од-
говорностите на лицата што раководат со претпријатие-
то ; се обезбедува резултатите од работењето да се утврду-
ваат за календарската година како деловна година, ако со 
прописите на односната земја не е поинаку определено; се 
утврдува дека основачот може да врши контрола на мате-
ријално-финансиското работење на претпријатието во 
странство и дека преку лицата со посебни овластувања и 
одговорности може во претпријатието во странство да ја 
спроведе деловната политика заради која и се основа 
претпријатието; 

7) ако органот на управување на основачот утврдил 
дека постојат услови со работењето во странство да се 
зголеми производството, извозот и девизниот прилив од-
носно да се остварат целите заради кои се врши стопан-
ската дејност во странство; 

8) ако основачот обезбедил стручни работници за 
вршење на стопански дејности во странство што ги испол-
нуваат условите за успешно вршење на надворешнотргов-
ски промет и стопански дејности во странство; 

9) ако основачот обезбедил право во поглед на распо-
лагањето со средствата на основачкиот влог - со упис на 
основачкиот влог на име на основачот; 

10) ако основачот обезбедил претпријатието што го-
основа во странство за своите обврски да одговара со 
средствата од основачкиот влог; 

11) ако со прописите на земјата во која се основа 
претпријатието постои можност за трансфер на добивката 
и поврат на вложените средства во Југославија. 

Ако претпријатието во странство се основа за врше-
ње стопанска дејност на определено подрачје односно ако 
претпријатието во странство го основа организација на 
здружен труд која врши дејност од посебен општествен 
интерес, Сојузниот извршен совет може да пропише по-
себни услови под кои ќе се дава одобрението за основање 
на такви претпријатија во странство. 

Кон барањето за давање одобрение за основање прет-
пријатие во странство, основачот е должен да достави 
мислење од Стопанската комора на Југославија за оп-
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штествено-економската оправданост на основањето прет-
пријатие во странство. При давањето мислење Ст.опанска-
та комора на Југославија тргнува од состојбата на надво-
решнотрговската мрежа во странство, нејзиниот региона-
лен распоред, оправданоста на основањето претпријатие 
во странство и од самоуправните спогодби за организиран 
настап во странство и од други самоуправни спогодби. 

Одобрение за основање мешовито претпријатие ќе се 
издаде ако, покрај условите од став 1 односно од став 2 на 
овој член, основачот со договорот со странското лице 
обезбеди исполнување на условите од овој член и ако тоа 
странско лице има поволен бонитет. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија го дава одобрението од овој член 
во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето. 

Член 22 
Основачот е должен, во рок од една година од денот 

на доставувањето на одобрението од член 21 на овој за-
кон, да му достави на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија докази дека 
претпријатието во странство е регистрирано во соглас-
ност со даденото одобрение. Ако основачот не достави до-
кази во тој рок, сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на надворешната трговија ќе го укине одобрението 
за основање претпријатие во странство и ќе го брише тоа 
претпријатие од регистарот. 

Ако од исправите од став 1 на овој член се утврди де-
ка претпријатието во странство не е основано во соглас-
ност со издаденото одобрение, сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на надворешната трговија ќе му 
наложи на основачот во рок од најмногу шест месеци даја 
усогласи регистрацијата на претпријатието во странство 
со даденото одобрение. Ако основачот во тој рок не поста-
пи според налогот, сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на надворешната трговија ќе го укине одобрени-
ето за основање и ќе го брише тоа претпријатие од регис-
тарот. 

2. Основање на претпријатија во странство што се занима-
ваат со основање, управување и финансирање на други 

претпријатија во странство (холдинг-претпријатнја) 

Член 23 
На организација на здружен труд ќе и се одобри прет-

пријатието што го основала во странство да врши и хол-
динг работење односно да основа претпријатие за хол-
динг-работење (во натамошниот текст: холдинг-претпри-
јатие), ако со тоа придонесува кон поуспешното вршење 
на стопанските дејности во странство, прибавувањето по-
поволни кредити во странство, зголемувањето на извозот 
и кон подобрата организација на мрежата на таа органи-
зација во странство. 

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

Член 24 
На организација на здружен труд ќе и се одобри осно-

вање на холдинг-претпријатие ако ги исполнува условите 
од член 21 на овој закон и ако обезбеди над 50% од осно-
вачкиот влог, со кој го обезбедува спроведувањето на де-
ловната политика на основачот во тоа претпријатие. 

Член 25 
На организацијата на здружен труд што основала 

холдинг-претпријатие од член 23 на овој закон ќе и се 
одобри тоа претпријатие во истата или во друга земја да 
основе друго претпријатие кое ќе се занимава со некоја 
дејност од чл. 16 до 18 на овој закон, ако ги исполнува ус-
ловите од член 21 на овој закон, под услов холдинг-прет-
пријатието да располага со целокупниот основачки влог 
односно со над 50% од уделот во основачкиот влог на 
претпријатието што го основа. 

Член 26 
Организацијата на здружен труд, основач на хол-

динг-претпријатие, е должна да ги извршува сите обврски 
и ја поднесува одговорноста за работата на холдинг-прет-
пријатието, како и за работата на претпријатието што 

холдинг-претпријатието ќе го основе, што се пропишани 
со овој закон за претпријатија во странство. 

3. Меѓусебни права, обврски и одговорности на основачите 
и на претпријатијата во странство 

Член 27 \ 
Органот на управување на основачот е должен да ја 

утврди деловната политика и програмата за работење на 
претпријатието во странство за секоја календарска година 
и да ги разгледува извештаите за неговите резултати од 
работењето и за спроведувањето на деловната политика. 

Организацијата на здружен труд е должна да обезбе-
ди претпријатието во странство за своите деловни резул-
тати и за спроведувањето на деловната политика да му 
поднесува извештај на основачот во роковите утврдени со 
одлуката за основање на претпријатието во странство. 

Основачот е должен да го контролира користењето 
на сите средства стекнати со работа на претпријатието во 
странство. 

Член 28 
Работниците на основачот, во остварувањето на пра-

вото на работа со средствата со кои работи претпријатие-
то во странство, се одговорни едни пред други и пред оп-
штеството во целост за општествено и економски целесо-
образното користење на тие средства во свој, заеднички и 
општ општествен интерес и се должни да ги користат како 
материјална основа на својот и на вкупниот општествен 
труд, а во странство - за остварување на целите заради 
кои е основано претпријатието. 

Забрането е користење на средствата со кои претпри-
јатието во странство работи за намени што не претставу-
ваат материјални трошоци и други издатоци во работење-
то на претпријатието, како и за други плаќања на основа-
чот што не произлегуваат од меѓусебните должничко-до-
верителски односи по основ на основањето на претприја-
тието, кредитните односи и извршениот промет на стоки 
и услуги. 

Член 29 
Основачот е должен за претпријатието во странство 

да води посебно книговодство во Југославија, во соглас-
ност со сојузниот закон со кој се уредува водењето на кни-
говодството. 

Резултатите од работењето на претпријатието во 
странство основачот ги утврдува по завршната сметка, на 
крајот од деловната година. 

Под деловна година се подразбира календарската го-
дина. Ако според прописите на земјата во која е основано 
претпријатието календарската година не се смета како де-
ловна година, основачот прибавува превод на изводот од 
прописот на односната земја со кој е определен периодот 
за кој се составува завршната сметка. 

Член 30 
Основачот е должен одлуката за покривање на загу-

бите и за одобрување на санациони кредити и програмата 
на мерки за отстранување на причините за загубите да ги 
достави, најдоцна во рок од осум дена од денот на истекот 
на рокот за нивно донесување, до сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на надворешната трговија и до 
надлежната служба на општественото книговодство. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија и надлежната служба на општес-
твеното книговодство, во рамките на своите надлежности, 
го следат извршувањето на програмата на мерки за от-
странување на причините на загубите, а основачот на 
претпријатието е должен на нивно барање да достави по-
датоци за извршувањето на мерките. 

Ако основачот на претпријатието во странство не до-
несе програма на мерки или ако мерките предвидени со 
програмата не овозможат санација на претпријатието во 
странство, сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на надворешната трговија, под условите од овој закон, 
ќе го брише претпријатието од регистарот. 

Член 31 
Ако претпријатието во странство завршната сметка, 

што ја составува според прописите на земјата во која 
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претпријатието е основано, не и ја достави на организаци-
јата овластена за контрола на завршните сметки во таа 
земја, 'основачот е должен таа завршна сметка да и ја до-
стави на надлежната служба на општественото книговод-
ство најдоцна во рок од 30 дена од истекот на деловната 
година за која е составена завршната сметка. 

Член 32 
Основачот, други организации на здружен труд и 

банките можат да им даваат гаранции и други форми на 
гарантирање на претпријатијата во странство само во 
рамките на вкупниот обем на задолжувањата во соглас-
ност со прописите со кои се уредуваат обемот и условите 
за задолжување во странство и за кредитирање на стран-
ство. 

Член 33 
Основачот е должен добивката што ќе ја оствари во 

сопственото претпријатие и добивката што ќе му припад-
не по основ на распределбата во Мешовитото претприја-
тие, која е утврдена со завршната сметка според прописи-
те на односната земја, по намирувањето на обврските што 
произлегуваат од прописите на односната земја, да ја вне-
се во Југославија, најмалку во процентот што ќе го пропи-
ше Сојузниот извршен совет, во рок кој не може да биде 
подолг од 60 дена од денот на составувањето на завршна-
та сметка односно во рок кој не може да биде подолг од 60 
дена од денот кога овластената организација во странство 
извршила контрола на завршната сметка, ако со прописи-
те на односната земја е определено дека добивката може 
да се трансферира по извршената контрола на завршната 
сметка. 

Делот од добивката што ќе остане по намирување на 
обврските од став 1 на овој член, основачот може, по одоб-
рение од сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија, да го користи во странство, и 
тоа: 

1) за зголемување на основачкиот влог во претприја-
тието во странство во кое е остварена добивката или во 
друго претпријатие што го основал во странство, во сог-
ласност со овој закон; 

2) за надомест на намалениот основачки влог наста-
нат поради загубата во работењето искажана во завршна-
та сметка на претпријатието во странство; 

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

4) за давање кредити на претпријатието во странство 
во кое е остварена добивката или на друго свое претприја-
тие во странство за потребите на неговото работење, во 
согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат кредит-
ните односи со странство. 

Барањето за давање одобрение од став 2 на ОВОЈ член 
се поднесува до сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на надворешната трговија во роковите од став 1 на 
овој член. 

Ако основачот врз основа на поднесеното барање не 
добие одобрение дел од добивката да користи за намените 
од став 2 на овој член, е должен и тој дел од добивката да 
го внесе во земјата, во рок кој не може да биде подолг од 
60 дена од денот на приемот на решението со кое се одби-
ва давањето на одобрение. 

Добивката што според прописите на странската зем-
ја не може да се внесе во Југославија односно што се ос-
тварува во нетрансферабилна валута може да се внесе во 
Југославија во стоки, сходно со прописите со кои се уреду-
ва прометот на стоки и услуги со странство или да се ко-
ристи како основачки влог односно како кредит на орга-
низацијата на здружен труд за претпријатието во стран-
ство, согласно со став 2 од овој член. 

4. Престанување на претпријатието во странство 

Член 34 
Претпријатието во странство може да престане да 

работи по одлука на основачот или според одредбите на 
овој закон и според прописите на земјата во која е основа-
но. 

Во случај на престанување на работата на претприја-
тието во странство, основачот е должен да поведе постап-
ка за ликвидација на претпријатието, да го утврди рокот 

за окончување на таа постапка и за тоа да го извести сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на надвореш-
ната трговија. 

За отворањето постапка за ликвидација сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија врши аднотација во регистарот на претпријати-
јата во странство. 

По окончувањето на постапката за ликвидација на 
претпријатието во странство основачот е должен да соста-
ви Ликвидационен биланс кој треба да го прифати органот 
на управување. 

Основачот е должен, во рок од 60 дена од денот на 
прифаќањето на билансот од став 4 на овој член, да им го 
достави ликвидациониот биланс на надлежната банка и на 
службата на општественото книговодство и за тоа да го 
извести сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија, кој ќе донесе решение за пре-
станување на важењето на одобрението за основање прет-
пријатие во странство и тоа претпријатие ќе го брише од 
регистарот на претпријатијата во странство. 

Член 35 
Основачот е должен, во рок од 90 дена од денот на 

прифаќањето на ликвидациониот биланс од член 34 став 4 
на овој закон, сите девизни средства на ликвидираното 
претпријатие да ги внесе, а целиот имот на претпријатие-
то да го внесе односно да го увезе во Југославија. На так-
виот увоз не се применуваат прописите што важат за увоз. 

На средствата од став 1 на овој член, што се увезува-
ат во натурална форма, а кои се купени во странство, се 
плаќаат царината и другите увозни давачки. 

Правото на користење на патенти, лиценци, технички 
унапредувања и други права што се вложени во соглас-
ност со дејноста на претпријатието основано во странство 
се пренесуваат врз основачот. 

Ако средствата од странско потекло во натурална 
форма се увезуваат во Југославија по основ на намалува-
ње на обемот на работењето на претпријатието во стран-
ство, сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија може да даде одобрение за увоз на 
тие средства во Југославија ако основачот докаже дека тие 
средства се користени најмалку три години во претприја-
тието во странство. 

Даденото одобрение за увоз на средствата од ст. 2 и 4 
на овој чле^ netовремено претставува и утврдено право 
на увоз по основ на дозвола, контингент, условно слобо-
ден увоз односно согласност. 

Член 36 
Ако основачот донесе одлука за престанување на ра-

ботата на сопственото претпријатие во странство, тој е 
должен на сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на надворешната трговија да му достави заверен пре-
пис од одлуката, во рок од 30 дена од денот на донесува-
њето на одлуката, и да постапи според одредбите од чл. 34 
и 35 на овој закон. 

Член 37 
Ако основачот донесе одлука за повлекување на сред-

ствата од мешовито претпријатие или ако го продаде 
претпријатието во странство, должен е да постапи според 
одредбите на чл. 34 и 36 од овој закон. 

Член 38 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија донесува решение за укинување на 
одобрението за основање на претпријатие во странство 
ако е исполнет еден од следните услови: 

1) ако претпријатието во странство работи противно 
на основните начела на општественото уредување и на по-
литиката на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија; 

2) ако од работењето на претпријатието во странство 
се утврди дека не се остваруваат целите заради кои е осно-
вано; 

3) ако основачот на претпријатието во странство не 
му овозможи на надлежниот орган контрола на матери-
јално-финансиското работење и не ја обезбеди документа-
цијата во согласност со прописите; 

4) ако со прописите на странска земја се укине 
можноста за трансфер на добивката, трајно или за подолг 
период; 
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5) ако претпријатието во странство што се занимава 
со трговска дејност, од вкупно остварениот промет со Ју-
гославија три години последовно не остварува поголем 
обем на тој промет со извоз од Југославија; 

6) ако претпријатието во странство не ги санира загу-
бите согласно со сојузниот закон со кој се уредува праша-
њето за покривање на загубите за претпријатијата во 
странство; 

7) ако според прописите на странската земја претпри-
јатието мора да престане да работи. 

Фактите од став 1 тон. 1,4 и 7 на овој член се утврду-
ваат врз основа на документацијата на дипломатското од-
носно на конзуларното претставништво на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во односната земја 
и на службената документација што ќе ја прибави и од 
други институции, фактите од точ. 2, 3 и 6 - врз основа на 
наодите на службата на општественото книговодство, на 
надлежните инспекциски органи и на Стопанската комора 
на Југославија, а фактите од точка 5 - врз основа на еви-
денцијата на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на надворешната трговија. 

Основачот е должен да отвори постапка за ликвида-
ција на претпријатието во странство во рок од 30 дена од 
денот на добивањето на решението од став 1 на овој член 
И во понатамошниот рок од 30 дена да поднесе до сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на надворешна-
та трговија доказ дека отворил постапка за ликвидација и 
да постапи според одредбите на чл. 34 и 35 од овој закон. 

Член 39 
Ако основачот односно два или повеќе основачи до-

несат одлука за спојување или припојување на претприја-. 
тија во странство, должни се за тоа да го известат сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на надворешна-
та трговија и кон известувањето да ја приложат одлуката 
на органот на управување со која се утврдуваат сите про-
мени што настанале со тоа спојување односно припојува-
ње, заради измена во регистарот на претпријатијата во 
странство. 

Член 40 
Основачот може да одобри мирување на работењето 

на претпријатието во странство ако претпријатието при-
времено не може да ја врши својата дејносттшради воена 
состојба и вонредна политичка или економска ситуација 
во земјата во која е основано. 

Одобрението од став 1 на овој член го дава сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија, врз основа на мислење од дипломатското однос-
но од конзуларното претставништво на СФРЈ во односна-
та земја, ако организацијата на здружен труд докаже дека 
трошоците за мирување на претпријатието се помали од 
трошоците за ликвидација и за повторно основање на 
претпријатието. 

5. Претставништва и деловни единици во странство 

Член 41 
Организациите на здружен труд можат да отвораат 

претставништва и да основаат деловни единици во стран-
ство. 

Претставништвата и деловните единици во стран-
ство се составен дел на организацијата на здружен труд 
што ги основала, немаат статус на правно лице и вршат 
работи исклучително по налог на основачот. 

Заради заеднички и единствен настап во странство, 
претставништва во странство можат да отворат и делов-
ните заедници регистрирани за вршење на работи на над-
ворешнотрговскиот промет, ако со самоуправната спогод-
ба за здружување во деловна заедница е предвидено дека 
деловната заедница отвора претставништва во странство. 

Член 42 
Претставништвото во странство ^о 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 договори 
за долгорочна производствена кооперација, за деловно-
-техничка соработка и вложување на средства на странски 

лица во организации на здружен труд, врши работи што 
се однесуваат на извршувањето на склучените договори, 
врши оперативно-технички работи, врши работи во врска 
со превозот на стоки и патници во меѓународниот сообра-
ќај, ги следи и изучува стопанските движења на странски-
от пазар и врши информативни и други работи по налог 
од основачот. 

Член 43 
Деловните единици во странство можат да вршат оп-

ределени работи во прометот на стоки и услуги (отворање 
на складови, продавници за продажба на домашни стоки 
во странство, организирање на сервисни служби, давање 
услуги) со кои во странство остваруваат приход. 

Деловните единици од став 1 на овој член можат да 
ги вршат и работите од член 42 на овој закон. 

Член 44 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија, на барање од организацијата на 
здружен труд која отвора претставништво односно основа 
деловна единица во странство, дава одобрение ако таа ор-
ганизација ги исполнува следните услови: 

1) ако е регистрирана за вршење на работи на надво-
решнотрговски промет; 

2) ако основачот уредно ги извршува своите обврски 
во земјата и во односите со странство; 

3) ако вршењето на стопански дејности преку прет-
ставништвото односно деловната единица во странство е 
во согласност со основните начела на општествено-еко-
номското уредување и со политиката на економските од-
носи со странство, со насоките , и прописите донесени за 
нејзино спроведување, со платниот биланс на Југославија, 
со интересите на безбедноста на Југославија, со меѓу-
државните договори, прописите и самоуправните спогод-
би за организиран настап во странство; 

4) ако органот на управување донел одлука за отво-
рање на претставништво односно за основање на деловна 
единица во странство, која содржи: назив, седиште и пред-
мет на дејноста, обврска на основачот секоја година пого-
лем дел од вкупно остварениот промет со лица на однос-
ната земја да го оствари со извоз на стоки и услуги од 
Југославија; 

5) ако органот на управување на организацијата на 
здружен труд го усвоил елаборатот за економската оправ-
даност да се отвори претставништво односно да се основе 
деловна единица во странство, во согласност со своите са-
моуправни општи акти; 

6) ако органот на управување утврдил дека со отво-
рањето на претставништво односно со основањето на де-
ловна единица во странство ќе се зголеми производство-
то, извозот и девизниот прилив односно ќе се остварат 
целите заради кои се врши стопанската дејност во стран-
ство; 

7) ако обезбедила стручни работници за вршење на 
стопанските дејности во странство, што ги исполнуваат 
условите што мораат да ги имаат работниците за успешно 
вршење на надворешнотрговски промет и вршење на сто-
пански дејности во странство. 

Ако се отвора претставништво односно се основа де-
ловна единица во странство за вршење на стопанска деј-
ност на определено подрачје, односно ако претставниш-
твото го отвора или деловната единица ја основа органи-
зира на здружен труд што врши дејност од посебен оп-
штествен интерес, Сојузниот извршен совет може да про-
пише посебни услови под кои ќе се издава одобрение за 
отворање на такви претставништва односно за основање 
на деловни единици во странство. 

Кон барањето за давање на одобрението од став 1 од-
носно од став 2 на овој член организацијата на здружен 
труд што отвора претставништво односно што основа де-
ловна единица во странство е должна да достави мислење 
од Стопанската комора на Југославија за општествено-
-економската оправданост да се отвори претставништво 
односно да се основе деловна единица во странство. При 
давањето мислење, Стопанската комора на Југославија 
поаѓа од состојбата на надворешнотрговската мрежа во 
странство, нејзиниот регионален распоред, оправданоста 
да се отворат нови форми на вршење стопански дејности 
во странство и самоуправните спогодби за организиран 
настап во странство и другите самоуправни спогодби. 
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Член 45 
Трошоците за работа на претставништвото и на де-

ловната единица во странство ги плаќа организацијата на 
здружен труд што го отворила претставништвото однос-
но што ја основала деловната единица, во согласност со 
прописите за девизното работење, по правило од Југосла-
вија, преку домашна банка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, тро-
шоците можат да се покриваат од приходите остварени во 
нетрансферабилна валута, согласно со прописите за девиз-
ното работење. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина може да и одобри на орга-
низацијата на здружен труд што отворила претставниш-
тво односно што основала деловна единица во странство 
девизите потребни за работа на претставништвото однос-
но на деловната единица во странство да ги држи на смет-
ка во странство. 

0 Член 46 
Ако организацијата на здружен труд што отворила 

претставништво односно што основала деловна единица 
во странство донесе одлука за престанок на работата на 
претставништвото односно на деловната единица во 
странство, должна е во рок од 30 дена од денот на преста-
нокот на нивната работа за тоа да го извести сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија, кој донесува решение и го брише претставништ-
вото односно деловната единица од регистарот. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија ќе донесе решение за бришење на 
претставништвото односно на деловната единица од ре-
гистарот и кога ќе утврди дека престанал да постои некој 
од условите од член 44 на овој закон. 
6. Доверување на вршење на стопански дејности на стран-

ски правни лица 
Член 47 

Организацијата на здружен труд може на странско 
правно лице да му довери работи на застапување, про-
дажба на стоки од консигнационен склад и вршење на сер-
висна служба само врз основа на договор склучен во пис-
мена форма. 

Пред склучувањето на договорот од став 1 на овој 
член, организацијата на здружен труд е должна да приба-
ви информација за бонитетот на странското лице од Сто-
панската комора на Југославија или од дипломатското од-
носно од конзуларното претставништво на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија за односната земја. 

Организацијата на здружен труд не може да го склу-
чи договорот од став 1 на овој член ако од информацијата 
за бонитетот на странското лице произлегува дека не е 
обезбедена сигурност на работењето со тоа лице. 

Договорот од став 1 на овој член со кој се доверува 
продажба на стоки од консигнационен склад во странство 
треба да содржи одредби со кои тие стоки се обезбедуваат 
од комерцијални и други ризици. 

Член 48 
Организацијата на здружен труд е должна договори-

те од член 47 на овој закон да и ги поднесе на Стопанската 
комора на Југославија заради евидентирање, во рок од 30 
дена од денот на нивното склучување. 

Податоците содржани во договорите од став I на 
овој член претставуваат службена тајна. 

7. Вложување на средства во странски претпријатија 
Член 49 

Организацијата на здружен труд може да вложува 
средства во странски претпријатија заради заедничко про-
изводство кое ќе овозможи поголем извоз, а особено пого-
лем пласман на југословенска опрема, технологија, знае-
ња и искуства, изградба на одделни објекти во кои се вгра-
дува домашна опрема и технологија или се користат знае-
ња и искуства, долгорочна производствена кооперација, 
деловно-техничка соработка, размена на научно-техно-
лошки знаења и искуства, обезбедување на дефицитарни 
суровини и остварување на други економски интереси. 

Вложувањето на средства во странско претпријатие 
се врши врз основа на договор склучен со тоа претприја-
тие во писмена форма. 

Со договорот за вложување средства во странско 
претпријатие се утврдуваат особено: целта на вложување-
то, намената, условите и начинот на користењето на тие 
средства, вкупниот износ на средствата што се вложуваат, 
од тоа износот на средствата што ги вложува организаци-
јата на здружен труд'и износот на средствата што ги 
вложува странското претпријатие, начинот на распредел-
ба на добивката, условите, начините и роковите за враќа-
ње на вредноста на вложените средства, меѓусебните обвр-
ски во врска со поднесувањето на ризиците, составрт и 
надлежноста на заедничкиот орган на работењето и начи-
нот на избор на тој орган, начинот на решавање на меѓу-
себните спорови и престанокот на договорот. 

За вложување на средства во странско претпријатие 
домашната организација може да ги користи: 

1) девизите купени на единствениот девизен пазар до 
износот што и е утврден со решението на сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на надворешната тргови-
ја, со кое е одобрено вложувањето средства во странски 
претпријатија; 

2) опремата, правото на патент, лиценца и техничко 
унапредување и други права што претставуваат основни 
средства изразени во пари. 

Договорот за вложување средства во странско прет-
пријатие го одобрува сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија, сходно со од-
редбите на овој закон што се однесуваат на одобрението 
за основање на претпријатие во странство. 

Член 50 
Одредбите на чл: 34 до 38 од овој закон што се одне-

суваат на престанокот на претпријатијата во странство и 
на повлекувањето на средствата на домашните организа-
ции од претпријатието во странство, сходно се применува-
ат и на престанокот на договорите за вложување и на по-
влекувањето на средствата по тој основ. 

III. ВРШЕЊЕ НА БАНКАРСКИ И ФИНАНСИСКИ РА-
БОТИ ВО СТРАНСТВО 

1. Основање на банки и други финансиски организации во 
странство 

Член 51 
Банката овластена за вршење на платен промет и 

кредитни работи со странство може самата или со други 
банки овластени за вршење на платен промет и кредитни 
работи со странство (во натамошниот текст: банката-ос-
новач) да основа банка или друга финансиска организаци-
ја во странство. 

Според средствата што се вложуваат, банките или 
другите финансиски организации во странство можат да 
бидат: 

1) сопствени банки, односно финансиски организации 
што се основаат исклучително со средства со кои распола-
гаат банките - основачи; 

2) мешовити банки односно финансиски организации 
што се основаат со средства со кои располагаат банките-
-основачи и со средства на странски банки односно на дру-
ги странски лица. 

Банката-основач може да основе банка или друга фи-
нансиска организација во странство која за своите обвр-
ски одговара само со средствата вложени во таа банка од-
носно финансиска организација. 

За основање на банки и други финансиски организа-
ции во странство, банките - основачи можат да ги корис-
тат: 

1) девизите купени на единствениот девизен пазар, до 
износот што е утврден со решението на сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на надворешната тргови-
ја за основање на банка односно друга финансиска органи-
зација во странство, а во рамките на предвидениот обем 
на кредитирање на странство во проекцијата на платниот 
биланс на Југославија; 

2) делот од добивката што ќе ја остварат во банките и 
во други финансиски организации основани во странство 
согласно со член 33 на овој закон; 

3) девизите што по пат на кредити ќе ги прибават во 
странство, согласно со сојузниот закон со кој се уредуваат 
кредитните односи со странство. 
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Член 52 
Банките и други финансиски организации во стран-

ство се основаат заради поттикнување и кредитирање на 
извозот на стоки и услуги од Југославија и за долгорочна 
производствена кооперација и деловно-техничка соработ-
ка со странство, вршење на платен промет со странство за 
претпријатијата во странство што ги основале организа-
ции на здружен труд, присобирање на штедни влогови и 
вршење на други банкарски работи. 

Член 53 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија, на барање од банката-основач, да-
ва одобрение за основање на банка односно друга финан-
сиска организација во странство, ако банката-основач ги 
исполнува следните услови: 

1) ако е овластена за вршење на платен промет и кре-
дитни рабити со странство; 

2) ако уредно ги извршува обврските спрема стран-
ство; 

3) ако врши банкарски работи во странство во рамки-
те на утврдениот кредитно-гаранциски потенцијал на бан-
ката; 

4) ако Обезбедува управување со општествените сред-
ства со кои врши банкарски дејности во сранство и кон-
трола на тие средства; 

5) ако собранието на банката-основач утврдило дека 
со работењето на банката во странство ќе се обезбедат до-
датни средства за кредитирање на извозно-увозните рабо-
ти на организациите на здружен труд; 

6) ако организациите на здружен труд основачи на 
банката, согласно со самоуправната спогодба за здружува-
ње во банка и во согласност со сојузниот закон со кој се 
уредува кредитниот и банкарскиот систем, донеле одлука 
за основање на банка односно друга финансиска организа-
ција во странство, која содржи: назив, седиште, предмет 
на дејноста и височина на основачкиот влог, обврска на 
банката - основач дека банката во странство определен 
процент од добивката што се утврдува со одобрението за 
основање на банката односно на другата финансиска орга-
низација во странство годишно ќе трансферира во Југос-
лавија, како и елаборат за економската оправданост да се 
основе банка односно друга финансиска организација во 
странство, што го прифатиле органите на управување на 
организацијата на здружен труд - основач на банката; 

7) ако собранието на банката-основач го утврдила 
статутот на банката односно на другата финансиска орга-
низација во странство со кој особено: се обезбедува упра-
вувањето со банката односно со другата финансиска орга-
низација во странство да биде во согласност со одредбите 
на овој закон; се утврдуваат овластувањата и одговорнос-
тите на лицата што раководат со банката односно со дру-
гата финансиска организација во странство; се обезбедува 
резултатите од работењето да се утврдуваат за календар-
ската година како деловна година, ако со прописите на 
земјата во која банката односно другата финансиска орга-
низација е основана не е поинаку определено; се утврдува 
дека банката - основач може да врши контрола на матери-
јално-финансиското работење на банката односно на дру-
гата финансиска организација во странство и дека преку 
лицата со посебни овластувања и одговорности може во 
банката односно во другата финансиска организација во 
странство да ја спроведува деловната политика заради ко-
ја се основа банката односно другата финансиска органи-
зација во странство; 

8) ако обезбедила стручни работници за вршење на 
дејноста на банката односно на другата финансиска орга-
низација во странство, што ги исполнуваат условите што 
мораат да ги имаат работниците за успешно вршење на 
надворешнотрговски промет и стопански дејности во 
странство; 

9) ако обезбедила право во поглед на располагањето 
со средствата на основачкиот влог - со упис на основачки-
от влог на име на банката-основач; 

10) ако обезбедила банката односно другата финан-
сиска организација во странство за своите обврски да од-
говара со средствата на основачкиот влог; 

11) ако според прописите на земјата во која се основа 
банка односно друга финансиска организација постои 
можност за трансфер на добивките и за поврат на 
вложените средства во Југославија. 

Ако банка односно друга финансиска организација во 
странство се основа за вршење на банкарски односно дру-
ги финансиски работи на определено подрачје, Сојузниот 
извршен совет може да пропише посебни услови под кои 
ќе се дава одобрение за основање на такви банки односно 
други финансиски организации во странство. 

Кон барањето за давање одобрение за основање на 
банка односно друга финансиска организација во стран-
ство, банката основач е должна да достави мислење на На-
родната банка на Југославија и на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите за општестве-
но-економската оправданост на основањето на банка од-
носно друга финансиска организација во странство. 

Одобрение за основање на мешовита банка ќе се даде 
ако, освен условите од став 1 односно од став 2 на овој 
член, банката-основач со договор со странска банка и со 
други странски лица го обезбеди исполнувањето на усло-
вите од овој член и ако странската банка има поволен бо-
нитет. 

Одобрението од овој член сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на надворешната трговија го дава 
во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето. 

2. Претставништва и деловни единици на банките во 
странство 

Член 54 
Банката-основач може да отвора претставништва и 

да основа деловни единици во странство. 
Заради присобирање на штедните влогови, банката-

-основач може да отвора информативни бироа, кои прет-
ставуваат составен дел на претставништвата на таа банка 
во странство. 

Претставништвата односно деловните единици од 
став 1 на овој член се составен дел на банката што ги отво-
рила односно што ги основала и вршат работи исклучи-
телно по налог на таа банка. 

Член 55 
Претставништвото на банката основач во странство 

го истражува пазарот, ги изучува стопанските и финансис-
ките движења на странскиот пазар, дава известувања во 
врска со банкарските и финансиските работи и врши дру-
ги информативни работи и работи на претставување на 
банката - основач по нејзин налог. 

На плаќањето на трошоците за работа на претстав-
ништвото од став 1 на овој член сходно се применуваат 
одредбите на член до овој закон. 

Член 56 
Деловните единици на банката-основач во странство 

можат, по налог од банката-основач, да вршат определени 
работи (да собираат средства, да вршат кредитни работи , 
работи на купување и продажба на девизи, примање и да-
вање на депозити и работи на платен промет), со кои во 
странство остваруваат приход. Тие работи се вршат во 
рамките на кредитно-гаранцискиот потенцијал на банката 
- основач, во согласност со прописите за кредитните рабо-
ти со странство. 

Деловната единица од став 1 на овој член може да ги 
врши и работите на претставништвото од член 55 на овој 
закон. 

Член 57 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија, на барање од банката-основач ко-
ја отвора претставништво односно основа деловна едини-
ца во странство, дава одобрение, ако таа банка ги испол-
нува следните услови: 

1) ако е овластена за вршење на платен промет и кре-
дитни работи со странство; 

2) ако уредно ги извршува обврските спрема стран-
ство; 

3) ако органот на управување на банката-основач до-
нел одлука за отворање на претставништво односно за ос-
новање на деловна единица во странство, со елаборат за 
економската оправданост на отворањето на претставниш-
тво односно основањето на деловна единица; 

4) ако вршењето на стопански дејности преку прет-
ставништвото односно деловната единица во странство е 
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во согласност со основните начела на општественото уре-
дување и со политиката на економските односи со стран-
ство, со насоките и прописите донесени за нејзино спрове-
дување, со платниот биланс на Југославија, со интересите 
на безбедноста на Југославија, со меѓународните догово-
ри, со прописите и самоуправните спогодби за организи-
ран настап во странство; 

5) ако со своето работење во странство придонесува 
кон зголемување на извозот на стоки и услуги од Југосла-
вија и кон зголемување на девизниот прилив; 

6) ако обезбедила стручни работници за вршење на 
банкарски работи во странство кои ги исполнуваат усло-
вите што мораат да ги исполнуваат работниците з^ ус-
пешно вршење на надворешнотрговски промет и вршење 
на стопански дејности во странство. 

Кон барањето за давање на одобрението од став 1 на 
овој член банката е должна да достави и мислење на На-
родната банка на Југославија и на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите за општестве-
но-економската оправданост на отворањето на претстав-
ништво односно на основањето на деловна единица во 
странство. 

Член 58 
На банките односно другите финансиски организа-

ции, претставништвата и деловните единици на банката-
-основач во странство сходно се применуваат одредбите 
на член 22, на чл. 27 до 40 и на чл. 45 и 46 од овој закон. 

IV. ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИ-
ГУРУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

1. Основање на организации за осигурување и реосигурува-
ње во странство 

Член 59 
Заради вршење работи на осигурување на имоти и 

лица, заедницата за осигурување на имоти и лица, самата 
или со други заедници за осигурување на имоти и лица, 
може да основе осигурителна организација во странство 
(сопствена осигурителна организација). 

Заради вршење работи на реосигурување, заедницата 
за реосигурување,самата или со други заедници за реоси-
гурување, може да основе реосигурителна организација во 
странство (сопствена реосигурителна организација). 

Заедницата за осигурување на имоти и лица односно 
заедницата за реосигурување може да основе осигурител-
на односно реосигурителна организација во странство за-
едно со странски лица (мешовита осигурителна односно 
реосигурителна организација). 

Заедницата за осигурување на имоти и лица и заедни-
цата за реосигурување можат да основат осигурителна од-
носно реосигурителна организација во странство која за 
своите обврски одговара само со средствата вложени во 
таа осигурителна односно реосигурителна организација 
во странство. 

За основање на осигурителни и реосигурителни орга-
низации во странство заедниците за осигурување на имо-
ти и лица и заедниците за реосигурување можат да ги ко-
ристат девизите купени на единствениот девизен пазар -
до износот што им е утврден со решението на сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија за основање на осигурителна односно реосигури-
телна организација во странство, а во рамките на предви-
дениот обем на кредитирањето на странство во проекција-
та на платниот биланс на Југославија. 

Член 60 
Одлука за основање на осигурителна односно реоси-

гурителна организација во странство донесува органот на 
управување на заедницата за осигурување односно на за-
едницата за реосигурување, на начинот уреден со самоу-
правниот општ акт на заедницата за осигурување однос-
но на заедницата за реосигурување. 

2. Претставништва во странство 

Член 61 
Заедницата за осигурување на имоти и лица и заедни-

цата за реосигутгвање можат за вшиеле на жкотите по 

врска со осигурувањето и реосигурувањето на имоти и ли-
ца да отвораат претставништва во странство. 

Член 62 
На основањето, работењето, престанувањето и други-

те статусни промени на осигурителната односно реосигу-
рителната организација во странство, како и на отворање-
то, работата и престанувањето на претставништвата во 
странство сходно се применуваат одредбите на овој закон 
што се однесуваат на основањето претпријатие и прет-
ставништво што ги основаат односно што ги отвораат ор-
ганизациите на здружен труд. 

V. ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО 

Член 63 
Заради усогласување на меѓусебните интереси и ос-

тварување на заедничката политика во областа на економ-
ските односи со странство утврдена со општествениот 
план на Југославија и со други акти, во секциите за унап-
редување на економските односи со странство во Стопан-
ската комора на Југославија се организираат и организа-
ции на здружен труд, во согласност со сојузниот закон. 

Заради остварување на целите од став 1 на овој член, 
организациите на здружен труд кои вршат стопански деј-
ности во странство, организирани во секции, особено: го 
утврдуваат начинот за организиран настап во вршењето 
на тие дејности во определена земја или група земја, ја 
анализираат состојбата на надворешнотрговската мрежа 
и резултатите од нејзиното работење, ја разгледуваат це-
лесообразноста на основањето на нови претпријатија, бан-
ки, претставништва, деловни единици и други форми на 
вршење стопански дејности во странство, поаѓајќи од сос-
тојбата на надворешнотрговската мрежа во односната 
земја или група земји, од потребата за проширување на 
размената со одделни земји и од платниот биланс на Ју-
гославија. \ 

Во секциите од став 1 на овој член организациите на 
здружен труд кои вршат стопански дејности во странство 
ги разгледуваат потребите за основање на претставниш-
тво на Стопанската комора на Југославија во определена 
земја и ја следат и насочуваат работата на тие претстав-
ништва. 

Член 64 
Стопанската комора на Југославија, во согласност со 

законот, својот статут, утврдената политика за развој на 
економските односи со странство и со интересите на орга-
низациите на здружен труд за соработка со определена 
странска земја, може да отвора претставништва во стран-
ство како заеднички претставништва на организациите на 
здружен труд здружени во Стопанската комора на Југос-
лавија. 

Програмата за отворање на претставништва на Сто-
панската комора на Југославија во странство ја утврдува 
Стопанската комора на Југославија, врз основа на пред-
лог од секцијата. 

Претставништва на Стопанската комора на Југосла-
вија можат да се отвораат за една или за повеќе земји, за-
висно од потребите на организациите на здружен труд. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија и сојузниот орган на управата 
надлежен за надворешни работи, на барање од Стопанска-
та комора на Југославија, се должни да даваат мислење за 
општествено-економската оправданост на отворањето на 
претставништво во односната земја и дали е отворањето 
'на претставништво во согласност со политиката за развој 
на надворешнотрговската мрежа во странство и со нејзи-
ната регионална насоченост. 

Член 65 
Работниците што Стопанската комора на Југославија 

ги назначува во претставништвото во странство мораат 
да ги исполнуваат условите за вршење работи на надво-
решнотрговски промет и вршење на стопански дејности 
во странство. Потврда за исполнувањето на тие услови да-
ва сојузниот орган на управата надлежен за работи на над-
цопетттата ттчуртт 
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Член бб 
Претставништвото на Стопанската комора на Југос-

лавија во странство: 
, 1) ги следи стопанските движења во земјата во која е 

основано и за тоа ги известува Стопанската комора на Ју-
гославија и организациите на здружен труд заинтересира-
ни за соработка со таа земја; 

2) ги поврзува организациите на здружен труд и 
странските правни лица заради склучување на договори за 
промет на стоки и услуги, а особено договори за долго-
рочна производствена кооперација и деловно-техничка со-
работка, договори за вложување на средства на странски 
лица во домашна организација на здружен труд и догово-
ри за прибавување и отстапување на материјални права на 
технологија и истовремено дава мислења за бонитетот на 
странското лице; 

3) се грижи за спроведувањето на одлуките донесени 
во Стопанската комора на Југославија за единствен на-
стап во странство и за таа цел ги координира активности-
те на стопанските единици во странство и за тоа ја извес-
тува Стопанската комора на Југославија; 

4) го испитува пазарот, ги следи прописите и мерките 
донесени во односната земја и ги информира стопанските 
субјекти на таа земја за можностите за извоз и за другите 
форми на стопанска соработка со организциите на 
здружен труд; 

5) ја следи работата и ги анализира ,резултатите од 
работењето на претпријатието, претставништвото, делов-
ните единици и другите форми на вршење стопански деј-
ности во односната земја и за тоа доставува извештаи до 
Стопанската комора на Југославија; 

6) врши и други работи по налог од Стопанската ко-
мора на Југославија. 

Во вршењето на своите работи, претставништвото на 
Стопанската комора на Југославија е должно да соработу-
ва со дипломатското односно со конзуларното претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во односната земја. 

Организациите и заедниците се должни во вршењето 
на стопанските дејности во странство да соработуваат со 
претставништвата на Стопанската комора на Југославија 
во странство. 

Организацијата на здружен труд која започнува 
вршење или која врши стопанска дејност во определена 
земја е должна да го извести претставништвото на Сто-
панската комора на Југославија во таа земја за дејноста 
што ја започнува или што ја врши, како и за формите и це-
лите на таа дејност. 

Претставништвото на Стопанската комора на Југос-
лавија одговара за својата работа пред организациите на 
здружен труд, организирани во Стопанската комора на Ју-
гославија. 

Член 67 
Извештаите на претставништвото на Стопанската 

комора на Југославија за вршењето на стопанските дејнос-
ти во странство ги разгледуваат организациите на 
здружен труд во секцијата на Стопанската комора на Ју-
гославија за определена земја и преземаат мерки за унап-
редување на економските односи со вршење на стопански 
дејности во таа земја. 

Ако извештајот на претставништвото на Стопанска-
та комора на Југославија содржи факти што укажуваат на 
постоењето на дело на нелојален натпревар или други не-
правилности во вршењето на стопанските дејности во 
странство, надлежниот орган на Стопанската комора на 
Југославија е должен да поведе постапка кај Судот на чес-
та при Стопанската комора на Југославија, кој ќе утврди 
дали постои делото на нелојален натпревар или други не-
правилности во вршењето на стопанските дејности во 
странство. Ако Судот на честа при Стопанската комора 
на Југославија утврди постоење на дело на нелојален на-
тпревар или други неправилности во вршењето на стопан-
ската дејност во странство, ќе и изрече на организацијата 
односно на заедницата соодветна мерка од својата над-
лежност, што таа треба да ја спроведе спрема своето прет-
пријатие, спрема банката, претставништвото односно дру-
гата форма преку која врши стопански дејности во стран-
ство и за тоа да го извести сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на надворешната трговија. 

Член 68 
Во земјата во која не е отворено претставништво на 

Стопанската комора на Југославија, работите и задачите 
од член бб точ. 1 до 5 на овој закон ги врши дипломатско-
то односно конзуларното претставништво на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во таа земја. 

Член 69 
Статусот на претставништво на Стопанската комора 

на Југославија и статусот на претставништвата и деловни-
те единици во странство се регулираат со прописите на 
државата на приемот односно со спогодба со државата на 
приемот, ако со прописите на таа држава не се регулира 
тој статус. 

VI. ЧУВАЊЕ НА УГЛЕДОТ ПРИ ВРШЕЊЕТО НА СТО-
ПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 70 
Организациите и заедниците и нивните работници 

кои вршат работи на стопански дејности во странство се 
должни да го чуваат својот углед, угледот на другите ор-
ганизации и заедници и угледот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Како повреда на угледот, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета секое постапување спротивно на добрите 
деловни обичаи, на совесноста и деловниот морал, нело-
јалното постапување спрема други организации и заедни-
ци во вршењето на стопански дејност во странство, како и 
занемарувањето на имотните интереси на општествената 
заедница, потешка повреда на договорните обврски, неод-
говорното преземање на обврски, загрозувањето на инте-
ресите на други организации и заедници на странскиот па-
зар, непридржувањето кон договорите и спогодбите за за-
еднички настап во странство или небрежното постапување 
во вршењето на стопанските дејности во странство. 

За повреда на угледот Судот на честа при Стопанска-
та комора на Југославија изрекува соодветни мерки, а со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија ги изрекува мерките предвидени со СО-
ЈУЗНИОТ закон за промет на стоки и услуги со странство. 

Работник на организација и заедница, во смисла на 
став 1 од овој член, е секој работник, застапник и полно-
мошник на организацијата и заедницата, како и друго ли-
це кое од името на организацијата и заедницата, во врска 
со нејзиното вршење на стопански дејности во странство, 
доаѓа во контакт со странски правни или физички лица. 

Член 71 
Под нелојален натпревар, во смисла на овој закон, се 

подразбира: 
1) ако организацијата односно заедницата на сметка 

на друга организација односно заедница обезбеди попо-
волна положба во вршењето на стопански дејности во 
странство и со тоа и нанесе штета на таа организација од-
носно заедница; 

2) ако во вршењето стопански дејности во странство 
постапува спротивно на склучената самоуправна спогодба 
за организиран настап, со што им се нанесува штета на 
потписниците на самоуправната спогодба или на општес-
твената заедница. 

Организацијата односно заедницата за која постои 
сомневање дека извршила дело на нелојален натпревар е 
должна на сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на надворешната трговија, по негово барање, да му ја 
достави потребната документација. 

За утврдените дејствија кои претставуваат нелојален 
натпревар, сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на надворешната трговија ги изрекува соодветните 
мерки предвидени со законот. 

Член 72 
Ако организацијата односно заедницата биде казнета 

за стопански престап или ако Судот на честа при Стопан-
ската комора на Југославија и изрече определена мерка во 
врска со работењето на нејзино претпријатие, банка од-
носно деловна единица или претставништво во однос на 
југословенски организации на здружен труд, сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на надворешната 
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трговија ги изрекува соодветните мерки предвидени со за-
кон што таа е должна да ги примени и на своето претпри-
јатие, банка, деловна единица односно претставништво во 
странство, ако е тоа предвидено со решението за изрекува-
ње на мерките, односно донесува решение за престанува-
ње на важењето на одобрението дадено врз основа на овој 
закон и го брише тоа претпријатие, банка, деловна едини-
ца односно претставништво од регистарот. 

VII. КОНТРОЛА И СЛЕДЕЊЕ НА ВРШЕЊЕТО СТО-
ПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 73 
Вршењето на стопански дејности во странство под-

лежи на контрола и следње. 
Контрола на вршењето на стопанските дејности во 

странство вршат Сојузниот девизен инспекторат, Сојузна-
та пазарна инспекција, Службата на општественото книго-
водство и сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија, во рамките на овластувањата 
утврдени со сојузен закон. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија утврдува дали се исполнети усло-
вите пропишани со овој закон за основање на претприја-
тија, банки и други форми на вршење стопански дејности 
во странство и дали се целосни и исправни податоците во 
поднесената документација; дали се исполнети условите 
за престанување на претпријатијата, банките и другите 
форми на вршење стпански дејности во странство; дали се 
исполнети условите за давање одобрение за користење на 
дел од добивката во странство за намените утврдени со 
овој закон и дали со вршењето на стопански дејности во 
странство се остваруваат целите заради кои се вршат тие 
дејности. 

Сојузниот девизен Инспекторат и Сојузната пазарна 
инспекција вршат контрола на девизното работење на ор-
ганизациите и заедниците кои вршат стопански дејности 
во странство, а особено на: изнесувањето на'основачкиот 
влог, внесувањето на добивката по основ на вршење на 
стопански дејности во странство, плаќањето и наплатува-
њето меѓу организациите и заедниците и претпријатијата, 
банките и другите форми преку кои се вршат стопански 
дејности во странство и основите по кои се плаќаат тро-
шоците на претставништвата и на деловните единици во 
странство. 

Ако Сојузниот девизен инспекторат и Сојузната па-
зарна инспекција утврдат незаконитост или неправилност 
во вршењето на стопански дејности во странство, ќе доне-
сат решение со кое ќе наредат утврдените незаконитости 
или неправилности да се отстранат и ќе го определат ро-
кот во кој тоа мора да се изврши, а ќе преземат и други 
мерки предвидени со сојузниот закон. 

Против решението од став 5 на овој член може да се 
изјави жалба да сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на финансиите, чие решение е конечно во управна-
та постапка. 

Ако постои основано сомневање дека утврденото деј-
ствие содржи обележја на кривично дело, стопански пре-
стап или прекршок, инспекторот е должен да му поднесе 
пријава на органот надлежен за поведување на постапка 
или самиот да донесе решение за прекршок, ако е за тоа 
овластен со законот. 

Службата на општественото книговодство, во рамки-
те на контролата на финансиското и материјалното рабо-
тење на корисниците на општествени средства, врши кон-
трола на завршните сметки на организациите и заедници-
те кои вршат стопански дејности во странство и на билан-
сите на претпријатијата и банките основани во странство 
и други работи на контрола над користењето на општес-
твените средства во вршењето на стопански дејности во 
странство, во согласност со сојузниот закон. 

Член 74 
Заради контрола и следење на вршењето на стопан-

ски дејности во странство, органиазциите и заедниците 
што ги вршат тие дејности се должни на сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на надворешната тргови-
ја да му доставуваат навреме целосна и точна документа-
ција и податоци пропишани со овој закон и со прописите 
донесени врз основа на овој закон. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешна трговија го следи и анализира вршењето на 
стопански дејности во странство врз основа на податоци-
те од Сојузната управа за царини за извозот и увозот из-
вршени за претпријатија и деловни единици во странство 
и податоците за извозот и увозот извршени со посредство4 

на претпријатија и деловни единици во странство, како и 
податоците за извршениот надворешнотрговски промет 
преку претпријатија и деловни единици за други организа-
ции и заедници што се должни тие податоци да ги доста-
ват до сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија, по негово барање. 

Службата на општественото книговодство ги следи и 
анализира финансиските резултати од вршењето на сто-
пански дејности во странство врз основа на периодичните 
пресметки и завршните сметки на организациите и заедни-
ците и билансите на претпријатијата во странство и, во 
согласност со сојузниот закон, ги презема мерките за кои е 
овластена. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија пропишува кои исправи и подато-
ци организациите и заедниците му ги поднесуваат на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија заради добивање одобрение за вршење 
стопански дејности во странство, како и кои исправи орга-
низациите и заедниците ги доставуваат по барање на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија и на други органи и организации што го 
контролираат и следат вршењето на стопанска дејности 
во странство. 

Член 75 
Советот формиран во сојузниот орган надлежен за 

работи на надворешната трговија ги разгледува и праша-
њата што се однесуваат на основањето и работата на сите 
форми на вршење стопански дејности во странство, спро-
ведувањето на целите и задачите утврдени со документите 
на економската политика во односниот период и спрове-
дувањето на кадровската политика и дава мислење за тие 
прашања и предлози за унапредување на вршењето на 
стопански дејности во странство. 

Член 76 
Организацијата и заедницата се должни завршната 

сметка - биланс на претпријатието, банката, деловната 
единица и осигурителната односно реосигурителната ор-
ганизација во странство што ќе ја состават и достават на 
увид до овластената организација која врши ревизија на 
завршната сметка според прописите на земјата во која се 
основани, истовремено да и ја достават на Службата на 
општественото книговодство, а извештајот за извршената 
ревизија на завршната сметка, со билансот кој е преведен 
на еден од јазиците на народите и народностите на Југос-
лавија, да и го достават на таа служба во рок од 30 дена од 
денот на извршената ревизија. 

Ако претпријатијата во странство се основани од 
страна на холдинг-претпријатија, организацијата на 
здружен труд е должна да достави биланси за секое прет-
пријатие што го основало холдинг-претпријатие. 

Член 77 
Организацијата односно заедницата се должни да го 

контролират работењето на претпријатијата и другите 
форми преку кои вршат стопански дејности во странство. 

Во вршењето на контролата од став 1 на овој член, 
органот на управување на организацијата односно заедни-
цата ги разгледува периодичните пресметки, завршната 
сметка и извештаите за работењето на своите претприја-
тија и други форми на вршење на стопански дејности во 
странство. 

Член 78 
Организациите и заедниците што вршат стопанска 

дејност во странство се должни, во согласност со одредби-
те од овој закон, на органите овластени за вршење на де-
визна контрола и за ревизија на материјално-финансиско-
то работење да им овозможат увид во работењето на прет-
пријатијата, банките и на другите форми преку кои вршат 
стопански дејности во странство и, по нивно барање, да 
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им ги стават на располагање или да им ги достават по-
требната документација и потребните податоци, како и да 
обезбедат услови за вршење контрола на нивното работе-
ње во странство, во согласност со сојузниот закон. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Кривични дела 

Член 79 
Одговорното лице во организацијата на здружен 

труд или во друго општествено правно лице кое, спротив-
но на прописите, од името на својата или на друга органи-
зација или заедница ќе основе во странство претпријатие, 
банка, друга финансиска организација, претставништво, 
деловна единица или ќе вложи средства во странско прет-
пријатие или ќе му довери работи на странско лице, ќе се 
казни со затвор од шест месеци до пет години. 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго општествено правно лице кое стопанската дејност 
во странство не ја врши во согласност со прописите, ако 
не обезбеди општествените средства вложени во основа-
њето да се користат во согласност со нивната намена или 
ако ја оневозможи контролата на користењето на тие 
средства. 

Ако поради делата од ст. 1 и 2 на овој член настапила 
голема имотна штета, сторителот ќе се казни со затвор од 
една година до десет години. 

2. Стопански престапи 

Член 80 
Со парична казна од 1,000.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд или друго општествено правно лице: 

1) ако стопанската дејност во странство је врши без 
одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на надворешната трговија (член 7); 

2) ако на работа во странство распореди работних кој 
не ги исполнува условите во поглед на стручната подго-
товка, работното искуство и другите услови што ќе ги ут-
врди сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија (член 10); 

3) ако во странство основе: претпријатие за произ-
водствена дејност, претпријатие за трговска дејност и 
претпријатие за давање стопански услуги и ако нејзиното 
претпријатие во странство основе друго претпријатие во 
странство, холдинг-претпријатие, банка или друга финан-
сиска организација, организација за осигурување, односно 
за реосигурување спротивно на целите утврдени со овој 
закон (чл. 16, 17, 18, 19, 23, 51 и 59); 

4) ако за основање претпријатие во странство корис-
ти средства што не се предвидени со овој закон (член 20); 

5) ако не ги утврди програмата за работење и делов-
ната политика за секоја календарска година или ако на ос-
новачот не му поднесе извештај за своите деловни резул-
тати и за спроведувањето на деловната политика или ако 
не врши контрола на користењето на сите средства стек-
нати со работа на претпријатието во странство (член 27); 

6) ако средствата со кои претпријатието во странство 
работи ги користи за намени и плаќања за кои не можат 
да се користат според овој закон (член 28 став 2); 

7) ако на претпријатие во странство му даде гаранци-
ја и друга форма на гарантирање над рамките на вкупниот 
обем на задолжувањето (член 32); 

8) ако во пропишаниот рок не ја внесе во Југославија 
добивката најмалку во процентот што ќе го пропише Со-
јузниот извршен совет, или за користењето на дел од до-
бивката не прибави одобрение од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на надворешната трговија или 
дел од добивката не внесе во Југославија во пропишаниот 
рок (член 33 ст. 1, 2 и 4); 

9) ако при престанокот на претпријатието или банка-
та или други статусни промени на банката или на друга 
финансиска организација, на претставништвото и делов-
ната единица на банката во странство не постапи според 
одредбите од овој закон или ако по бришењето од региста-
рот, претпријатието, банката, другата финансиска органи^ 
занија, поелставништвото. деловната единица или пре-

тставништвото односно деловната единица на банката 
продолжат да работат (чл. 34, 46 и 58); 

10) ако во пропишаниот рок сите девизни средства на 
ликвидираното претпријатие со кои располага односно 
сиот имот не ги внесе односно не ги увезе во Југославија 
или сите средства на претпријатието во странство во на-
турална форма што се купени во странство не ги увезе во 
Југославија (член 35 ст. 1 и 2); 

11) ако при повлекувањето на средствата од мешови-
то претпријатие во странство односно при продажбата на 
претпријатието во странство на друго лице не постапи 
според одредбите од овој закон (член 37); 

12) ако во пропишаниот рок не отвори постапка за 
ликвидација на претпријатие во странство или ако во оп-
ределениот рок не му поднесе на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на надворешната трговија доказ 
дека е отворена постапка за ликвидација или ако не поста-
пува според одредбите на чл. 34 и 35 од овој закон (член 38 
став 3); 

13) ако трошоците за работа на претставништво и де-
ловна единица или на претставништво на банка во стран-
ство ги плаќа спротивно на прописите за девизното рабо-
тење или ако девизите потребни за работа на претстав-
ништвата и деловните единици во странство ги држи на 
сметка во странство без одобрение од надлежната народ-
на банка (член 45); 

14) ако при престанувањето на договорот за вложува-
ње или повлекувањето на средства по тој основ не постапи 
според одредбите од овој закон (член 50); 

15) ако деловната единица на банката во странство 
врши работи над рамките на кредитно-гаранцискиот по-
тенцијал на банката - основач спротивно на прописите за 
кредитните односи со странство (член 56); 

16) ако при основањето, работењето, престанувањето 
или други статусни промени на осигурителна односно ре-
осигурителна организација во странство, или отворањето, 
работата или престанувањето на претставништво во 
странство не постапи според одредбите на овој закон 
(член 62). 

За дејствието од став 2 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 100.000 до 500.000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго општествено правно лице. 

3. Прекршоци 

Член 81 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд или 
друго општествено правно лице: 

1) ако во вршењето на стопански дејности во . стран-
ство не соработува со дипломатското односно со конзу-
ларното претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во односната земја или ако не го 
извести за својата дејност што ја започнува или што ја 
врши во односната земја (член 11); 

2) ако не го извести сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија дека неговото 
претпријатие во странство основало претставништво во 
друга земја (член 19 став 4); 

3) ако на надлежната служба на општественото кни-
говодство не и ја достави во пропишаниот рок завршната 
сметка, што ја составува според прописите на земјата во 
која претпријатието е основано (член 31); 

4) ако не го извести сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија или не ја при-
ложи одлуката на органот на управување за спојување или 
припојување на претпријатијата во странство (член 39); 

5) ако работењето на претпријатието во странство 
мирува без одобрение од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија (член 40 став 
2); 

6) ако донесе одлука за престанување на работата на 
претставништво или деловна единица во странство а за 
тоа, во пропишаниот рок, не го извести сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на надворешната трговија 
(член 46 став 1); 

7) ако договорите за доверување вршењето на сто-
пански дејности на странски лица во пропишаниот рок не 
д ги поднесе на Стопанската комора на Југославија на 
евидентирање (член 48 став П; 
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8) ако во вршењето стопански дејности во странство 
не соработува со претставништвата на Стопанската комо-
ра на Југославија во странство или ако претставништвото 
на Стопанската комора на Југославија во определена зем-
ја не го извести за започнувањето вршење или за вршење-
то на стопанска дејност во таа земја (член бб ст. 3 и 4); 

9) ако на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на надворешната трговија не му достави навреме це-
лосна и точна документација и податоци пропишани со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на овој за-
кон (член 74 став 1); 

10) ако на надлежната служба на општественото кни-
говодство не и ја достави во пропишаниот рок завршната 
сметка - биланс на претпријатието, банката, деловната 
единица и осигурителната или реосигурителната органи-
зација во странство или извештајот за извршената ревизи-
ја на завршната сметка со билансот или не достави биланс 
на секое претпријатие што го основало холдинг-претпри-
јатието (член 76); 

11) ако во вршењето контрола не ги разгледува пери-
одичните пресметки, завршните сметки и извештаите за 
работењето на своите форми на вршење стопански дејнос-
ти во Странство или ако на органите надлежни за вршење 
девизна контрола и за ревизија на материјално-финансис-
кото работење не им овозможи увид во'работењето или не 
им ја стави на располагање потребната документација и 
не им ги даде бараните податоци или ако не им ги обезбе-
ди потребните услови за вршење контрола на работењето 
во странство (чл. 77 и 78). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 10.000 до 200.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд, или 
во друго onuiTecfвено правно лице. 

Член 82 
На одговорното лице во организацијата на здружен 

труд или во друга самоуправна организација или заедни-
ца може за прекршокот од член 81 на овој закон, покрај 
паричната казна, да му се изрече и заштитна мерка забра-
на на вршењето на работите за кои се потребни посебни 
овластување и одговорности и на други стручни работи во 
врска со вршењето на стопански дејности во странство во 
траење од шест месеци до една година. 

Траењето на изречената мерка од став 1 на овој член 
се смета од денот на правосилноста на решението за пре-
кршокот. 

Член 83 
Прекршочната постапка по прекршоците од овој за-

кон во прв степен је води Сојузниот девизен инспекторат. 
По жалба против решението на Сојузниот девизен 

инспекторат решава Сојузниот совет за прекршоци. 

Член 84 
Постапка по прекршоците од овој закон не може да 

се поведе кога ќе изминат три години од денот кога е сто-
рен прекршокот. 

Изречената казна и заштитната мерка за прекршокот 
не можат да се извршат ако изминале три години од денот 
на правосилноста на решението за прекршокот. 

4. Правни последици од осудата 

Член 85 
Во организациите на здружен труд или во друго оп-

штествено правно лице, што се занимаваат со вршење на 
стопански дејности во странство, со работи на надвореш-
нотрговски промет во земјата или со работи во врска со 
тоа, тие работи не може да ги врши лицето кое со умисла 
извршило кривично дело против основите на социјалис-
тичкото самоуправно општествено уредување и безбед-
носта на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, против вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, против човечноста и меѓу-
народното право, против угледот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на странска држава 
или меѓународна организација, против правото на само-
управување и против стопанството и единството на југос-
ловенскиот пазар или кривично дело кое е предвидено со 
овј закон, за кое е правосилно осудено на казна затвор. 

f 

За лицето кое со умисла сторило кривично дело про-
тив стопанството, против општествената сопственост или 
други општествени вредности или против службената 
должност, забраната од став 1 на овој член настапува ако 
за таквото кривично дело е првосилно осудено на казна за-
твор од најмалку шест месеци. 

За лицето кое со умисла сторило друго кривично де-
ло, освен кривичните дела наведени во ст. 1 и 2 на овој 
член, забраната од став 1 на овој член настапува ако е пра-
восилно осудено за тоа дело на казна затвор од најмалку 
три години. 

Забраната за лицето од 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 86 
Организација на здружен труд или друго општестве-

но правно лице не може на работи и работни задачи за кои 
се потребни посебни овластувања или одговорности или 
други стручни работи во врска со вршењето на стопански 
дејности во странство и со вршењето на надворешнот-
рговски промет во земјата или работи во врска со тоа, да 
распореди ниту на тие работи и работни задачи да задржи 
лице кое е осудено за стопански престап врз основа на 
овој закон и за кој му е изречена парична казна во износ 
поголем од 50.000 динари. 

Забраната од став 1 на овој член трае три години од 
денот на правосилноста на пресудата. 

Член 87 
Паричните казни, одземената имотна корист и одзе-

мените предмети што се употребени за извршување на 
кривично дело, стопански престап или прекршок ќе се вне-
сат Во буџетот на федерацијата. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 88 
Организациите и заедниците на кои пред влегување-

то на овој закон во сила им е одобрено основање на прет-
пријатие, банка, осигурителна и реосигурителна организа-
ција во странство, а чиј статут односно друг акт за основа-
њето не е во согласност со одредбите на член 21 став 1 
точка 6 од овој закон, се должни со статут, со друг акт за 
основање или со договор со странскиот партнер да обезбе-
дат извршување на одредбата од тој член и да му го доста-
ват на сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија во рок од шест месеци од денот на 

,влегувањето на овој закон во сила. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со-

јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија може рокот од тој став да го продолжи 
најмногу за шест месеци. 

Организациите на здружен труд што основале хол-
динг-претпријатија во странство се должни работењето на 
тие претпријатија да го усогласат со одредбите на чл. 23. 
до 26 од овој закон во рок од една година од денот на вле-
гувањето на овој закон во сила. 

Член 89 
Загубите на претпријатието во странство со состојба 

на 31 декември 1985 година се покриваат од вкупниот при-
ход на оргнаизацијата на здружен труд основач или со от-
пишување на побарувањата. 

Работниците на организацијата на здружен труд ос-
новач на претпријатија во странство се должни, во рок од 
60 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, да 
донесат програма на мерки за покривање на загубите на 
претпријатието во странство со состојба на 31 декември 
1985 година и да ги покријат загубите најдоцна во рок од 
три години од денот на влегувањето на овој закон во сила, 
така што во секоја година да се покрие најмалку една тре-
тина од искажаната загуба во посебно книговодство кај ос-
новачот за претпријатието во странство. 

Организацијата на здружен труд е должна, во рок од 
осум дена од денот на истекот на рокот за донесување на 
програмата на мерки од став 2 на овој член, да му ја до-
стави таа програма на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија и на надлежна-
та служба на општественото книговодство. 
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Член 90 
Заедничките стопански претставништва во странство 

Престануваат да работат во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето на овој закон во сила. 

Привремените деловни единици основани според од-
редбите на чл. 72 и 73 од Законот за вршење на стопански 
дејности во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82) можат да ја продолжат работата до 
рокот што им е утврден со решението за упис во региста-
рот на привремени деловни единици. 

Работните единици (погони и градилишта) регистри-
рани според одредбите на член 101 од Законот за вршење 
на стопански дејности во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82) можат да продолжат со ра-
ботата до завршувањето на инвестиционите работи во 
странство заради кои се основани. 

Член 91 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за вршење на стопански дејности 
во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 
5/82). 

До донесувањето на прописите врз основа на овлас-
тувањата од овој закон ќе се применуваат прописите што 
ги донеле Сојузниот извршен совет и сојузниот орган на 
управата врз основа на овластувањата од Законот за 
вршење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82), ако не се во спро-
тивност со одредбите на овој закон, а најдоцна шест месе-
ци од донот на неговато влегување во сила. 

Член 92 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

852. 
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 ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за изведување на инвестицио-
ни работи во странство, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 21 декември 1985 година. 

П бр. 519 
21 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

3 A K O r t 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради создавање поповолни услови за пошироко, 

подолгорочно, поорганизирано и поуспешно изведување 
на инвестициони работи во странство и за зголемување на 
девизниот прилив по овој основ, со овој закон се уредува-

ат условите под кои организациите на здружен труд 
можат да изведуваат инвестициони работи во странство и 
начинот на кој ги изведуваат тие работи. 

Член 2 
Изведување на инвестициони работи во странство, во 

смисла на овој закон, е вршењето работи за странски на-
рачувач врз договорен инвестиционен објект во странство, 
во договорен рок и за договорена цена (во натамошниот 
текст: инвестициони работи во странство). 

Вршењето на работите од став 1 на овој член опфаќа 
вршење на услуги, пренос на знаења и искуства и отстапу-
вање на материјални права на технологија, извоз на инвес-
тициона опрема и материјали, како и набавка на опрема и 
материјали во странство, под условите од сојузниот закон 
со кој се уредува прометот на стоки и услуги со странство, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 3 
Инвестиционите работи во странство организациите 

на здружен труд ги изведуваат во рамките на дејностите 
што ги вршат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и за кои се запишани во судскиот регистар, во 
согласност со овој закон и со прописите што се примену-
ваат во земјата во која се изведуваат тие работи. 

Член 4 
Организациите на здружен труд што изведуваат ин-

вестициони работи во странство се должни да соработува-
ат меѓусебно и организирано да настапуваат на странски-
от пазар заради добивање и извршување на инвестициони 
работи во странство. 

Член 5 
Организацијата на здружен труд што изведува инвес-

тициони работи во странство може да организира едини-
ца за изведувањето на тие работи, во согласност со овој 
закон. 

Член 6 
Во изведувањето на инвестициони работи во стран-

ство организациите на здружен труд се должни да се при-
држуваат кон добрите деловни обичаи и деловниот морал, 
да ги чуваат и зголемуваат општествените средства, да ра-
ботат со внимание на добар стопанственик и да ги чуваат 
интересите и угледот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во странство. 

Член 7 
Средствата што организацијата на здружен труд ќе 

ги стекне со изведување на инвестициони работи во стран-
ство се составен дел од општествените средства со кои уп-
равуваат работниците во таа организација. 

Член 8 
Девизите што организацијата на здружен труд ќе ги 

оствари со изведување на инвестициони работи во стран-
ство се користат во согласност со сојузниот закон со кој се 
уредува девизното работење и со овој закон. 

Член 9 
Организацијата на здружен труд што Изведува инвес-

тициони работи во странство ги набавува во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија основните сред-
ства со кои ги изведува тие работи, како и опремата и 
материјалот што ги вградува во објектите во странство, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд што изведува инвес-

тициони работи во странство може да упати и да распоре-
ди работник на место на работа во странство заради 
вршење работи на изведување на инвестициони работи 
под услов работникот со таа организација да засновал ра-
ботен однос во согласност со прописите. 
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Организацијата на здружен труд од став 1 на овој 
член може, по исклучок, на место на работа во странство 
да упати и да распореди работник со кој не засновала ра-
ботен однос заради вршење на привремени или повремени 
работи и задачи во врска со изведувањето на инвестицио-
ни работи во странство, во согласност со прописите со 
кои се уредува областа на трудот и работните односи. 

II. ВИДОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАН-
СТВО И НАЧИН НА НИВНО ИЗВЕДУВАЊЕ 

1. Видови инвестициони работи во странство 

Член 11 
Организациите на здружен труд што изведуваат ин-

вестициони работи во странство ги вршат, во согласност 
со договорот склучен со странскиот нарачувач, особено 
следните работи: 

1) изработуваат експертизи и студии, инвестивциони 
програми, просторни и урбанистички планови и проекти, 
идејни, главни и подробни проекти, како и инвестиционо-
-техничка документација, лицитациони елаборати (тен-
дерска документација) и друга инвестициона документа-
ција за објектите и работите; 

2) вршат геодетски, геолошки и други истражувачки 
работи, мелиорациони работи и работи на облагородува-
ње на земјиште, приведување на земјиште под култура и 
комунално уредување на земјиштето; 

3) ги изведуваат сите видови градежни, градежно-за-
наетчиски, геолошки и рударски, хидротехнички и други 
слични работи и работи на внатрешното уредување и де-
корацијата; 

4) ги изведуват сите видови инсталациони, монтажни 
и демонтажни работи, како и работи на одржување и ре-
монт на индустриски и други постројки; 

5) пуштаат во погон постројки и опрема на изградени 
објекти, раководат со работата, технички управуваат со 
погонот или со процесот на производството и ги од-
ружуваат изградените постројки, објекти и погони; 

6) изградуваат комплетни објекти и испорачуваат де-
лови и материјал за комплетна опрема, технолошки ли-
нии и други компоненти за договорените објекти; 

7) вршат стручно-технички надзор над изведувањето 
на инвестициони работи во странство и над изградбата на 
инвестиционите објекти; 

8) даваат стручна помош во текот на изградбата и во 
работите врз изградените објекти; 

9) ги одржуваат и вршат ремонт на изградените об-
јекти и ја испитуваат опремата; 

10) вршат обука на работници, пренос на знаења и ис-
куства и го организираат производството (know-how); 

11) вршат и други работи на изведување инвестицио-
ни работи во странство. 

2. Начин на изведување инвестициони работи во странство 

Член 12 
Организациите на здружен труд изведуваат инвести-

циони работи во странство со инженеринг, консултантски 
услуги, изградба на комплетен инвестиционен објект и со 
изведување на одделни работи врз инвестициониот објект. 

Инженерингот ја опфаќа изградбата на комплетен 
инвестиционен објект и давањето на сите или на дел од 
консултантските услуги. 

Консултантските услуги опфаќаат: изработка на про-
грами и студии за оправданоста на изградбата на инвести-
циониот објект или на изведувањето на одделни работи на 
инвестициониот објект, изработка на инвестиционо-тех-
ничка документација, давање стручна помош при изведу-
вањето на инвестиционите работи и изведувањето на ис-
тражувачките работи со непосредно вршење на тие работи 
или со вршење надазор над изведувањето на тие работи. 

Изградбата на комплетен инвестиционен објект оп-
фаќа изведување на градежни, занаетчиски, инсталациони 
ј и монтажни работи, вклучувајќи ја и испораката и вграду-
вањето на комплетната опрема и материјал во инвестици-
оните објекти. 

Изведувањето на одделни работи на инвестициониот 
објект опфаќа изведување на еден Вид или повеќе видови 
работи од член 11 на овој закон. 

III. УЧЕСНИЦИ ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 13 
Учесници во изведувањето на инвестициони работи 

во странство се: носителот на работата, кооперантот, под-
изведувачот и странскиот кооперант (во натамошниот 
текст: учесници во работата). 

1. Носител на работата 

Член 14 
Носител на работата, во смисла на овој закон, е орга-

низацијата на здружен труд која со странското лице склу-
чила договор за изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Договорот за изведување на инвестициони работи во 
странство од став 1 на овој член можат со странското ли-
це заеднички да то склучат две или повеќе организации на 
здужен труд, како носители на работата. 

Член 15 
Носителот на работата може да изведува инвестицио-

ни работи во странство во рамките на дејностите за кои е 
запишан во судскиот регистар, под услов да е регистриран 
за вршење работи на надворешнотрговски промет. 

Член 16 
Носителот на работата е одговорен за совесното из-

вршување н^ договорот за инвестициони работи во стран-
ство во целост, што го склучил со странското лице. 

Член 17 
Носител на работата може да биде основна организа-

ција на здружен труд, работна организација и сложена ор-
ганизација на здружен труд, согласно со самоуправната 
спогодба за здружување во работна организација односно 
во сложена организација на здружен труд, која со стран-
ското лице склучила договор за изведување на инвестици-
они работи во странство. 

Носител на работата може да биде и организација на 
здружен труд која врши работи на промет на стоки и услу-
ги со странство ако претходно склучила самоуправна спо-
годба за здружување на труд и средства заради заедничко 
изведување на инвестициони работи во странство или до-
говор со кој се предвидени заедничко поднесување на ри-
зиците, заедничка одговорност и учество во заеднички ос-
тварениот доход со производствената организација на 
здружен труд. 

Носител на работата може да биде и деловна заедни-
ца. 

2. Кооперант, подизведувач и странски кооперант 

Член 18 
Кооперант, во смисла на овој закон, е организацијата 

на здружен труд што се занимава со производство на сто-
ки и вршење нд услуги во рамките на дејноста запишана 
во судскиот регистар, а извршува дел од работата од дого-
ворот за изведување инвестициони работи во странство 
што носителот на работата го склучил со странското ли-
це. 

За извршувањето на својот дел од работата кооперан-
тот му е одговорен на носителот на работата. Кооперан-
тот има право да биде запознаен со содржината на догово-
рот што носителот на работата го склучил со странското 
лице. 

Кооперантот може да има подизведувач. 

. Член 19 
Подизведувач, во смисла на овој закон, е производ-

ствената организација на здружен труд која се занимава 
со производство на стоки и вршење на услуги, а извршува 
дел од работата од договорот што кооперантот го склу-
чил со носителот на работата. 
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За извршувањето на својот дел од работата подизве-
дувачот му е одговорен на кооперантот. Подизведувачот 
има право да биде запознаен со содржината на самоуправ-
ната спогодба или на договорот што кооперантот го склу-
чил со носителот на работата. 

Член 20 
Странска кооперант, во смисла на овој закон, е стран-

ското лице што извршува работа според договорот што 
со него го склучил носителот на работата, кооперантот 
или подизведувачот. 

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗ-
ВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО 

1. Односи помеѓу домашните организации - учесници во 
работата 

Член 21 
Меѓусебните права, обврски и одговорности во из-

вршувањето на договор за изведување на инвестициони 
работи во странство, како и меѓусебните права, обврски и 
одговорности по основ на остварениот извоз девизниот 
прилив и динарската противвредност остварени со из-
вршувањето на договор за изведување на инвестициони 
работи во странство, учесниците во работата (носителот 
на работата со кооперантот и кооперантот со подизведу-
вачот) ги уредуваат со самоуправна спогодба за стекнува-
ње доход со учество во заеднички остварениот доход или 
со договор за стекнување доход со вршење на работа за 
странски нарачувач. 

2. Односи помеѓу домашната организација и странскиот 
кооперант 

Член 22 
Носителот на работата, кооперантот и подизведува-

чот односите со странскиот кооперант ги уредуваат со до-
говор. 

3. Заеднички настап на домашната организација и стран-
ското лице 

Член 23 
Организацијата на здружен труд може, под условите 

утврдени со овој закон, да склучи договор со странското 
лице заеднички да изведуваат инвестициони работи на до-
говорениот објект во странство. 

Организацијата на здружен труд може со странското 
лице да изведува инвестициони работи во странство и врз 
основа на договор склучен во согласност со сојузниот за-
кон со кој се уредува вложувањето на средства на стран-
ски лица во домашни организации на здружен труд. 

Организацијата на здружен труд е должна со стран-
ското лице, со кое изведува работи во странство да ги ут-
врди со договор меѓусебните обврски во поглед на видот, 
обемот и вредноста на работите, меѓусебната одговорност 
за рокот за извршување, квалитетот на извршувањето на 
работите и начинот на плаќање. 

V. ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

Член 24 
Организацијата на здружен труд која изведува инвес-

тициони работи во странство им ги исплатува на работни-
ците, за време на работата во странство, личниот доход и 
другите лични примања во динари и во странска валута. 

Височината и начинот на исплата на личните доходи 
и на другите лични примања на работниците од став 1 на 
овој член се утврдуват со самоуправниот општ акт на ор-
ганизацијата на здружен труд која упатува и распоредува 
работници на место на работа во странство, во согласност 
со самоуправната спогодба склучена врз основа на оп-
штествениот договор за заедничките основи и мерила за 
усогласување на личните доходи и другите лични прима-
ња на работниците што се упатуваат и распоредуваат на 
место на работа во странство. 

Организацијата на здружен труд исплатува дел од 
личниот доход и од другите лични примања на работни-
ците во валутата на земјата во која се изведуваат работите 
во согласност со самоуправниот општ акт, заради покри-
тие на животните трошоци на работниците за време на ра-
ботата на изведување на инвестиционите работи во стран-
ство. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, за-
висно од условите за живот и работа во земјата во која се 
изведуваат инвестиционите работи, организацијата на 
здружен труд може дел од личниот доход и од другите 
лични примања од тој став да им исплати на работниците 
во конвертибилна валута, ако во таква валута го наплату-
ва изведувањето на инвестиционите работи во странство, 
по курсот во моментот на пресметката на личниот доход. 

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 25 
Организациите на здружен труд со самоуправна спо-

годба го регулираат организираниот настап во странство 
односно во определена земја или во групи земји. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој 
член може да изведува инвестициони работи во странство 
ако ги исполнува следните посебни услови: 

1) техничко-технолошки, организационо и кадровски 
да е оспособена за изведување определен вид инвестицио-
ни работи; 

2) во последните три години да не е казнувана за дело 
на нелојален натпревар; 

3) во извршувањето на склучените договори за изве-
дување инвестициони работи во странство во претходни-
от период да ги применувала самоуправните општи акти 
усогласени со општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за усогласување на личните доходи и дру-
гите лични примање на работниците што се упатуваат и 
рспоредуваат на место на работа во странство, а што го 
прифатила оргнизацијата на здружен труд. 

VII. ОРГАНИЗИРАН НАСТАП 

1. Пријава на намера за изведување инвестициони работи 
во странство 

Член 26 
Организацијата на здружен труд што има намера да 

изведува инвестициони работи во странство е должна да и 
поднесе на Стопанската комора на Југославија пријава за 
намерата да ги изведува тие рботи (во натамошниот тек-
ст: пријава на намера ,за изведување работи). 

Пријавата на намерата за изведување работи органи-
зацијата на здружен труд ја поднесува врз основа на обја-
вената лицитација за изведување инвестициони работи во 
странство, поканата за поднесува понуда за изведување 
инвестициони работи во странство, поканата за склучува-
ње договор за изведување инвестициони работи во стран-
ство и сопствената иницијатива. 

Член 27 
Пријавата на намерата за изведување работи содржи: 
1) фирма односно назив и седиште на подносителот 

на пријавата; 
2) назив и адреса на странскиот нарачувач на работа-

та; 
3) назив и локација на објектот на кој ќе се изведуваат 

работи; 
4) вид на работите и број на објектите; 
5) динамика на изведување на работете (почеток и за-

вршување); 
6) вредност на работите (ориентациона вредност на 

работите во валутата во која се договара работата); 
7) процена на девизниот прилив што ќе се внесе во 

земјата; 
8) процена на можностите за испорака на домашна 

опрема и материјал и ангажирање на домашни капаците-
ти; 
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9) процена на учеството на домашни работници во 
изведувањето на работите и на структурата на нивната 
стручна подготовка; 

10) начин на отстапување на работите (лицитација, 
прибирање понуди, непосредна погодба) и датум на обја-
вување на лицитацијата односно на поканата на лицита-
ција или на приемот на поканата за непосредна погодба; 

И) фирма односно назив и седиште на учесникот во 
работата и ориентациона вредност на работите што им се 
отстапуваат на странски кооперанти, ако се тие потребни; 

12) можност за изведување инвестициони работи во 
странство на кредит (давател на кредитот, вид и височина 
на кредитот); и 

13) рок за поднесување понуда. 
Кон пријава на намерата за изведување работи се 

прилагаат препис од огласот за објавување на лицитација-
та, покана и слично, во превод на еден од јазиците на на-
родите на Југославија. 

Исправите и податоците прибавени врз основа на 
став 1 од овој член се службена тајна. 

Член 28 
Ако пријава на намера за изведување работи поднесу-

ва организација на здружен труд која врши работи на над-
ворешнотрговски промет, должна е кон пријавата на на-
мерата за изведување работи да ја поднесе и самоуправна-
та спогодба или договорот од член 17 став 2 на овој закон. 

Ако пријава на намера за изведување работи поднесу-
ва деловна заедница, кон пријавата на намерата за изведу-
вање работи ја поднесува и самоупрвната спогодба за 
здружување во деловна заедница. 

2. Пријава на намера за изведување работи по основ на об-
јавена лицитација 

Член 29 
Организацијата на здружен труд ја поднесува прија-

вата на намерата за изведување работи до Стопанската 
комора на Југославија најдоцна на 30 дена пред денот на 
истекот на рокот за поднесување понуда. 

Организациите на здружен труд што ќе поднесат при-
јава на намерата за изведување работи се договораат во 
Стопанската комора на Југославија за учеството на лици-
тација. Во рок од 10 дена од денот на истекот на рокот од 
став 1 на овој член, Стопанската комора на Југославија да-
ва потврда за постигнатиот договор. 

Потврдата од став 2 на овој член е основ за склучува-
ње договор со странско лице и за упис на договорот во ре-
гистарот за изведување инвестициони работи во стран-
ство што го води сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на енергетиката и индустријата. 

Потврдата од став 2 на овој член ги содржи подато-
ците од член 27 тон. 1 до 6 и точка 11 на овој закон. 

а) Едине,чен настап 

Член 30 
Ако за изведување инвестициони работи во стран-

ство пријава на намера за изведување работи поднела ед-
на организација на здружен труд, Стопанската комора на 
Југославија ќе и ја даде потврдата од член 29 на овој закон 
ако ги исполува условите за учество на лицитација како 
-носител на работата. 

Член 31 
Ако за изведување инвестициони работи во стран-

ство пријава на намера за изведување работи поднеле две 
или повеќе организации на здружен труд, Стопанската ко-
мора на Југославија ќе спроведе посебна постапка на спо-
годување за учество на лицитација. 

Ако помеѓу организациите на здружен труд од став 1 
на овој член е постигната спогодба за организиран настап, 
Стопанската комора на Југославија ќе и даде потврда на 
една организација што спогодбено ја утврдиле организа-
циите на здружен труд од претходниот став. а soja ги ис-
полнува условите за учество на липитатпа. 

6) Заеднички (комерцијален) настап 

Член 32 
Стопанската комора на Југославија може да ја даде 

потврдата од член 29 на овој закон за две или повеќе орга-
низации на здружен труд, ако се спогодат да поднесат на 
лицитацијата една заедничка понуда. 

в) Координиран настап 

Член 33 
Стопанската комора на Југославија може, имајќи го 

предвид значењето на работата за стопанството^ на Југос-
лавија и резултатите од работењето на организациите на 
здружен труд, во согласност со подносителите на пријава, 
да ја даде потврдата од член 29 на овој закон за две или 
повеќе организации на здружен труд, што поднеле пријава 
на намера за изведување работи, ако нивните понуди за 
објавената лицитација содржат различни техничко-техно-
лошки решенија. 

Член 34 
Стопанската комора на Југославија може да ја даде 

потврдата од член 29 на овој закон за две или повеќе орга-
низации на здружен труд ако во претквалификациите се 
квалификувале за учество на лицитација. 

Член 35 
Стопанската комора на Југославија може да ја даде 

потврдата од член 29 на овој закон за две или повеќе орга-
низации на здружен труд ако во постапката на спогодува-
ње од член 31 став 1 на овој закон се спогодиле поединеч-
но да учествуваат на лицитацијата, за да се зголемат, 
можностите работата, по распишаната лицитација, да ја 
добие една од југословенските организации на здружен 
труд. 

г) Арбитража 

Член 36 
Ако не се постигне спогодба за организиран настап 

според одредбите на чл. 31 и 32 од овој закон, во Стопан-
ската комора на Југославија ќе се спроведе постапка пред 
арбитража, во согласност со самоуправната спогодба од 
член 25 на овој закон. 

3. Пријава на намера за изведување работи по основ на по-
кана за лицитација 

Член 37 
Ако покана за учество на лицитација за изведување 

инвестициони работи во странство добила една организа-
ција на здружен труд, на поднесувањето пријава на наме-
рата за изведување работи и на давањето потврдата од 
член 29 на овој закон се применуваат одредбите од член 30 
на овој закон. 

Член 38 
Ако покана за учество на лицитација за изведување 

инвестициони работи во странство добиле две или повеќе 
организации на здружен труд, на поднесувањето пријава 
на намерата за изведување работи и на давањето потврда-
та од член 29 на овој закон се применуваат одредбите од 
чл. 31 до 35 на овој закон. 

4. Пријава на намера за изведување работи по основ на по-
кана за склучување договор со непосредна погодба 

Член 39 
Ако организација на здружен труд добила покана за 

склучување договор за изведување инвестициони работи 
со непосредна погодба, на поднесувањето пријава на наме-
рата за изведување работи и на давањето потврдата за ис-
полнување на условите за склучување договор се примену-
ваат отгпрттбите от! член 30 на oaoi закон 
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5. Пријава на намера за изведување работи по сопствена 
иницијатива. 

Член 40 
Организација на здружен труд, која ги исполнува ус-

ловите од овој закон, може пријава на намера за изведува-
ње работи во странство да поднесе по сопствена иниција-
тива, ако се во прашање работи што и претходат на одлу-
ката на инвеститорот за изградба на објекти или за про-
должување на соработката по основ на прединвестициони-
те активности. 

6. Изведување инвестициони работи од помала вредност 
во странство 

Член 41 
На изведувањето инвестициони работи во странство, 

чија договорна вредност не е поголема од 50,000.000 дина-
ри не се применуваат одредбите од чл. 26 до 39 на овој за-
кон. 

Вредноста на работите од став 1 на овој член Сојуз-
ниот извршен совет ја усогласува секоја година со 
движењето на цените на индустриските производи, според 
објавените податоци на Сојузниот завод за статистика. 

VIII. ДОГОВОР ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 42 
Носителот на работата може да започне претходни и 

подготвителни дејствија за склучување договор и може да 
склучи договор за изведување инвестициони работи во 
странство дури по добивањето на потврдата од член 29 на 
овој закон. 

Потврдата од член 29 на овој закон важи една година. 

Член 43 
Организација на здружен труд која според одредбите 

од ОВОЈ закон склучила договор за изведување инвестицио-
ни работи во странство, е должна во рок од 30 дена од де-
нот на потпишувањето на договорот да му ги достави на 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на енер-
гетиката и индустријата склучениот договор со странско-
то лице и потврдата на Стопанската комора на Југослави-
ја од член 29 на овој закон. 

Ако договорот е склученна странски јазик, организа-
цијата на здружен труд доставува и превод од договорот 
на еден од јазиците на народите на Југославија. 

Член 44 
Договорот за изведување инвестициони работи во 

странство се запишува во регистарот за изведување инвес-
тициони работи во странство, како и податоците од дого-
ворот за: фирмата односно називот и седиштето на содо-
говорачот; предметот на договорот; називите односно 
фирмите на учесниците во работата што се наведени во 
потврдата на Стопанската комора на Југославија (вклучу-
вајќи ги и странските кооперанти, ако ги има); вкупната 
вредност на договорените работи и вредностите на рабо-
тите на одделни учесници во работата искажани во дого-
ворената валута; рокот за завршување на работите, и за 
датумот и местото на склучување на договорот. 

Договорот и документацијата што се прилагаат кон 
договорот од став 1 се службена тајна. 

IX. ЕДИНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 45 
Организацијата на здружен труд која изведува инвес-

тициони работи во странство може, за работите утврдени 
со договорот што носителот на работата го склучил со 
странското лице, да организира единица за изведување ин-
вестициони работи во странство, ако природата, обемот 
на работите и времето потребно за извршување на тие ра-
боти го бараат тоа. 

Единицата за изведување инвестициони работи во 
странство е составен дел на организацијата на здружен 
труд што ја организирала и нема својство на правно лице. 

Единицата за изведување инвестициони работи во 
странство се организира со одлука на органот на управу-
вање на организацијата на здружен труд која изведува ин-
вестициони работи во странство, а нејзините права, обвр-
ски и одговорности се утврдуваат во согласност со само-
управните општи акти на таа организација. 

Единицата за изведување инвестициони работи во 
странство може да извршува работи за сите организации 
на здружен труд што го извршуваат договорот од став 1 
на овој член. 

Одредбите на ст. 1 до 4 од овој член се однесуваат и 
на деловните заедници. 

X. НАБАВКА НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВЕ-
ДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО 

Член 46 
Организацијата на здружен труд може со девизите од 

член 49 на овој закон да ги набавува во странство основни-
те средства со кои ги изведува инвестиционите работи во 
странство, ако тие средства не се произведуваат или не 
можат да се набават во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во соодветен квалитет и рокови и по 
соодветна цена. 

Организацијата на здружен труд може со девизите од 
член 49 на овој закон да ги набавува во странство опрема-
та и материјалот што ги вградува во објектот во стран-
ство, ако таа опрема и материјал не се произведуваат или 
не можат да се набават во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во соодветен квалитет и рокови и 
по соодветна цена, или изведувањето на работите е обус-
ловено од вградувањето на странска опрема и материјал. 

Стопанската комора на Југославија го утврдува ис-
полнувањето на условите од ст. 1 и 2 на овој член и за тоа 
и дава потврда на организацијата на здружен труд во рок 
од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од 
Стопанската комора на Југославија, определува до кој из-
нос организацијата на здружен труд може опремата и ма-
теријалот што ги вградува во објектот слободно да ги на-
бавува во странство, независно од условите утврдени со 
став 2 на овој член. 

, Девизите со кои организацијата на здружен труд ги 
плаќа средствата, опремата и материјалот набавени во 
согласност со ст. 1 и 2 на овој член, не го товарат правото 
на увоз и плаќањата утврдени во согласност со сојузниот 
закон. 

Организацијата на здружен труд која произведува оп-
рема според договорот за долгорочна производствена ко-
операција со странско лице, може опремата и деловите на 
опремата да му ги испорачува на изведувачот на инвести-
циони работи во странство непосредно преку странскиот 
кооперант, без увоз во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, за што поднесува извештај до сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на надвореш-
ната трговија. 

XI. ДОПОЛНИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ НА КАПАЦИТЕ-
ТИТЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 47 
Организациите на здружен труд што изведуваат ин-

вестициони работи во странство можат, заради користење 
на слободните капацитети во странство, освен работите 
што ги изведуваат според склучениот договор за изведува-
ње инвестициони работи во странство со странско лице, 
да склучуваат и други договори со странско лице за врше-
ње работи од помал обем. 

Под работи од помал обем од став 1 на овој член се 
подразбираат работите чија вкупна вредност да изнесува 
до 25% од вредноста на работите што организацијата на 
здружен труд Л ги пријавила на банката од член 53 на овој 
закон и на нив не се применуваат одредбите од чл. 26 до 41 
на овој закон. 

f р 
i 
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КП. УВОЗ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА КОРИСТЕНИ ЗА 
ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО 

Член 48 
Организацијата на здружен труд која изведува инвес-

тициони работи во странство може, по окончувањето на 
работите односно по престанувањето на употребата на ос-
новните средства и на резервните делови за тие средства, 
што ги набавила во странство и што ги користела за из-
вршување на работите од договорот за изведување инвес-
тициони работи во странство, тие средства и резервни де-
лови да ги увезе во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија слободно. 

На неамортизираниот дел од средствата и резервни-
те делови од став 1 на овој член, што организацијата на 
здружен труд ги увезува, се плаќаат царината и увозните 
давачки, во согласност со царинските прописи. 

Организацијата на здружен труд е должна при увозот 
на средствата и резервните делови од став 1 на овој член 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
покрај доказите за купувањето, да поднесе и одлука од ор-
ганот на управување на набавката на средствата и резер-
вните делови за потребите на изведување на работите од 
став 1 на овој член, како и изјава од работоводниот орган 
дека тие средства се користени во странство за изведување 
инвестициони работи. 

Ако организацијата на здружен труд намерава опре-
делени средства од став 1 на овој член да задржи во стран-
ство за изведување на инвестициони работи по друг дого-
вор, должна е за тоа, со конечната пресметка на работите, 
да ја достави одлуката на органот на управувањето. 

XIII. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ПО ОСНОВ НА ИЗ-
ВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАН-

СТВО 

1. Користење на девизи во текот на изведувањето ца инвес-
тиционите работи 

Член 49 
Организацијата на здружен труд која изведува инвес-

тициони работи во странство, може за времетраењето на 
тие работи, за потребите на текуштото работење, да ги ко-
ристи девизите што потекнуваат; 

1) од авансите примени врз основа на договорот склу-
чен со странски, лица; 

2) од износите наплатени од странски лица во текот 
I на работата; 

3) од средствата на обезбедените кредити. 
Девизите од став 1 на овој член организацијата на 

здружен труд може да ги употреби и за привремено финан-
сирање на работите по други договори за изведување на 
инвестициони работи во странство, но само до завршето-
кот на работите по склучениот договор за чија реализаци-
ја се прибавени тие средства. 

I Член 50 
Организацијата на здружен труд што изведува инвес-

тициони работи во странство може девизите од член 49 на 
овој закон да ги држи на сметка кај странска банка, под ус-
ловите пропишани со сојузниот закон со кој се уредува де-
визното работење. 

Член 51 
"Основ за поврат на царината и другите давачки од 

триливот остварен со изведување на инвестициони работи 
)о странство претставува динарската противвредност на 
дефинитивно внесените девизи по сите основи од наплате-
ните работи во странство. 
I 

2. Земање на кредити во странство 

! Член 52 
Организацијата на здружен труд може за потребите 

ia изведување инвестициони работи во странство да зема 
редити во странство, во согласност со сојузниот закон со 
ој се уредуваат кредитните односи со странство, под 
ледните услови: 

П износот на кредитот да не ја надминува вредноста 
на работите определени со договорот за изведување на ин-
вестициони работи со странство; 

2) кредитите да се користат само за изведување на ин-
вестициони работи во странство; 

3) кредитите да се отплатуваат од средствата стекна-
ти со изведување на инвестициони работи во странство. 

3. Пресметка на извршените работи 

Член 53 
Организацијата на здружен труд што изведува инвес-

тициони работи во странство е должна, врз основа на 
податоците од книговодството, да состави пресметка на 
извршените работи по секој склучен договор, за секоја ка-
лендарска година и по завршувањето на работите. 

Организацијата на здружен труд што изведува инвес-
тициони работи во странство е должна за секоја календар-
ска година да состави консолидирана пресметка на из-
вршените работи по сите склучени договори. 

Пресметката од став 1 на овој член, организацијата 
на здружен труд што изведува инвестициони работи во 
странство е должна да и ја достави на банката овластена 
за работи со странство која врши девизна документарна 
контрола за сметка на таа организација, за секоја кален-
дарска година во рок од 30 дена од денот на истекот на ро-
кот за поднесување на завршната сметка за таа година, од-
носно во рок од 30 дена од денот на завршетокот на дого-
ворените работи на инвестициониот објект во странство. 

Податоците за пресметката од став 1 на овој член ги 
пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите. 

Под ден на завршување на договорените работи за 
носителот на работата на објект во странство, во смисла 
на овој закон, се подразбира денот кога надлежниот орган 
во земјата во која се изведуваат работите ќе ја прифати ко-
нечната пресметка на работите односно денот на наплата-
та на тие работи. 

Одредбите на став 4 од овој член се применуваат и на 
кооперантите и на производителите. 

Член 54 
Ако во изведувањето на инвестициони работи во 

странство учествуваат повеќе организации на здружен 
труд како кооперанти и подизведувачи на работи, органи-
зацијата на здружен труд што го склучила договорот за 
изведување на инвестициони работи со странското лице ја 
поднесува збирната пресметка во смисла на член 53 од 
овој закон, кон која приложува пресметка за сите учесни-
ци. 

Член 55 
Организацијата на здружен труд што изведува инвес-

тициони работи во странство и другите учесници во таа 
работа, за време на изведувањето на тие работи, се 
должни да ги наплатат побарувањата во согласност со 
склучениот договор и девизите да ги внесат во Социјалис-
тичка федеративна Република Југославија во роковите 
пропишани со сојузниот закон со кој се уредува девизното 
работење, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 56 
Организацијата на здружен труд која изведува инвес-

тициони работи во странство должна е по завршувањето 
на тие работи, девизиве искажани како добивки што ги 
држи на сметка кај странска банка да ги внесе во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, односно де-
визите на сметка кај банката овластена за работи со стран-
ство да ги продаде во рок од 60 дена од денот на извршу-
вањето на инвестиционите работи. / 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
е во прашање изведување на инвестициони работи на кре-
дит, рокот од тој став се смета од денот на втасувањето на 
ануитетите, согласно со ануитетниот план од склучениот 
договор за кредит. 

Ако со нарачувачот се договорени гарантни рокови и 
ако нарачувачот ги задржал договорените гарантни изно-
си како гаранција за исправноста на извршените работи, 
организацијата на здружен труд е должна тие износи да ги 
внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
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вија во рок од 60 дена од денот на истекот на договорени-
от гарантен рок. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ор-
ганизацијата на здружен туд што изведува инвестициони 
работи во странство може девизите искажани како добив-
ка од изведувањето на тие работи да ги внесе во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и да и ги 
продава на банката овластена за работи со странство и во 
текот на изведувањето на работите, врз основа на пре-
сметката за календарската година. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина може да ги продолжи ро-
ковите од овој член под условите што, согласно со сојуз-
ниот закон со кој се уредува девизното работење, ги про-
пишува Народната банка на Југославија. 

4. Користење на девизи во земјата 

Член 57 
Организацијата на здружен труд што изведува инвес-

тициони работи во странство е должна да ги внесе во зем-
јата девизите во динарска противвредност за трошоците 
платени во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија (купени стоки и извршени услуги, исплатени лични 
доходи, придонеси на личните доходи и др.) во рок од 6(к 
дена од дрнот на наплатата од инвеститорот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, де-
визите не се внесуваат во земјата ако организацијата на 
здружен труд трошоците од тој став ги платила во динари 
што ги остварила со наплата на побарувањата со увоз на 
стоки. 

Член 58 
Наплатените износи по аванси и привремени ситуа-

ции носителот на работите им ги распоредува на учесни-
ците во работата, во договорениот рок, а најдоцна во рок 
од 15 дена од денот на наплатата, спрема привремено до-
говорената структура на учеството во остварените резул-
тати од работењето врз основа на самоуправната спогод-
ба или договорот, како аконтација до пресметката од член 
53 на овој закон. 

XIV. НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА ИЗВЕДУВА-
ЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО СТРАН-

СТВО 

Член 59 
Надзор над законитоста на изведувањето на инвести-

ционите работи во странство вршат сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на енергетиката и индустри-
јата, сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
девизната контрола, Народната банка на Југославија и 
Службата на општественото книговодство на Југославија, 
во согласност со сојузните прописи со кои се уредува над-
зорот над работењето со странство и со овој закон. 

XV. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 
СТРАНСТВО ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

Член 60 
Врз склучувањето на договори за изведување на ин-

вестициони работи во странство, што се однесуваат на из-
градбата на капацитети за производство на вооружување 
и воена опрема и\на изградбата на воени објекти, се при-
менуваат одредбите од овој закон", ако со друг сојузен за-
кон не е поинаку определено. 

XVI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
Со парична казна од 100.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако изведува инвестициони работи во странство 
надвор од дејноста за која е запишана во судскиот регис-
тар или ако не е регистрирана за вршење на работи на 
на лвопетЈтнотоговскиот промет (член 15): 

2) ако пред добивањето на потврда од Стопанската 
комора на Југославија ги започне претходните и прдготви-
телните дејствија за склучување на договор и склучи дого-
вор за изведување на инвестициони работи во странство 
(член 42 став 1); 

3) ако увезе во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија основни средства и резервни делови за тие 
средства што ги набавила во странство а не ги користела 
за извршување на работите од договорот за изведување на 
инвестициони работи во странство (член 48 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд или во друго правно лице со парична каз-
на од 10.000 до 500.000 динари. 

Член 62 
Со парична казна од 100.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд: 

1) ако им исплати лични доходи и други лични при-
мања на работниците што изведуваат инвестициони рабо-
ти во странство спротивно на склучената самоуправна 
спогодба предвидена со општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за усогласување на личните до-
ходи и другите лични примања на работниците што се 
упатуваат и распоредуваат на место на работа во стран-
ство (член 24); 

2) ако за време на изведувањето на работите ги ко-
ристи девизите спротивно на одредбите од член 49 од овој 
закон. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд со парична казна од 5.000 до 300.000 дина-
ри. 

Член 63 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни за 

прекршок организацијата на здружен труд или друго 
правно лице: 

1) ако на изведување на инвестициони работи во 
странство упати или распореди работник на место на ра-
бота во странство со кој не засновала работен однос во 
согласност со прописите (член 10 став 1); 

2) ако за изведувањето на инвестициони работи во 
странство не поднесе до Стопанската комора на Југосла-
вија пријава на намерата да изведува работи (член 26); 

3) ако во пријавата на намерата да изведува работи 
наведе неточни или невистинити податоци (член 27); 

4) ако во рок од 30 дена од денот на склучувањето на 
договорот за изведување на инвестициони работи в6 
странство склучениот договор со странско лице и по-
тврдата од Стопанската комора на Југославија од член 29 
на овој закон не му ги достави на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на енергетиката и индустријата 
(член 43 став1); 

5) ако за секоја календарска година и по окончување-
то на договорените работи во странство не состави пре-
сметка на извршените работи по секој склучен договор 
или не состави консолидирана пресметка на извршените 
работи и не ги достави до банката овластена за работи со 
странство во рокот од член 53 став 3 (член 53 ст. 1 до 3). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парична казна 
до 200.000 динари. 

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
Договорите за изведување на инвестициони работи 

во странство склучени според сојузните прописи што 
важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон 
можат да се извршуваат според тие прописи. 

Член 65 
Прописот од член 53 став 4 на обој закон ќе го донес( 

функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа 
та надлежен за работи на финансиите во рок од 30 дена о; 
денот на влегувањето на овој закон во сила. 

? i 



Понеделник, 23 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 - Страна 1989 

Член бб 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Уредбата за изведување на инвестициони 
работи во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80, 
47/80, 8/81, 4/82, 62/82, 76/82, 3/83 и 71/83). 

Член 67 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

853. 
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 ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 21 декември 1985 година. 

П бр. 522 
21 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Радован Влашковиќ, с.р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Член 1 

Во Законот за финансирање на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) во член 15 по став 2 
се додава нов став 3 кој гласи: 

„Ако во текот на извршувањето на буџетот на феде-
рацијата Сојузниот завод за општествено планирање ут-
врди нова процена на националниот доход, која е за 5% 
поголема или помала од проценетиот национален доход 
врз основа на кој средствата се утврдени во буџетот на фе-
дерацијата за текуштата година, ќе се изврши зголемува-
ње односно намалување на средствата во буџетот на феде-
зацијата (ребаланс на буџетот) за износот на утврдената 
зазлика. Сојзниот извршен совет ќе предложи зголемува-
ње односно намалување на средствата во буџетот на феде-
)ацијата (ребаланс на буџетот) до крајот на јули текушта-
а. година.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: 

,став 2" се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 3", а по збо-
)от: „износ" се додаваат зборовите: „за 5 и повеќе процен-
ки". 

Досегашниот став 5 се брише. 

Член 2 
Во член 16 на крајот се додаваат зборовите: „и со оп-

еделбите од актот за остварување на општествениот 
лан на Југославија во односната година.". 

,По став 1 се додаваат два нови става, нон гласат: 
„Средствата за работа на органите на федерацијата 

д став 1 на овој член се утврдуваат за: 
1) текуштите расходи на органите на федерацијата 

тични доходи, заедничка потрошувачка, материјални 
рошоци и посебни намени, освен нестопански инвести-
ии); 

2) нестопански инвестиции на органите на федераци-
та. 

Средствата за намените од став 2 точка 2 на овој член 
се утврдуваат во буџетот на федерацијата во согласност со 
програмата на нестопанските инвестиции што ја донесува 
Собранието на СФРЈ, односно со посебан сојузен закон.". 

Член 3 
Во член 17 во став 3 по зборовите: „земајќи го притоа 

предвид" се додаваат зборовите: „просечното оптоварува-
ње со даноци и придонеси во стопански недоволно развие-
ната република односно автономна покраина во однос на 
тоа просечно оптоварување во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во претходната година во од-
нос на годината за која се подготвува донесувањето на бу-
џетот на федерацијата и". 

Во став 4 зборот: „остварениот" се брише, а на крајот 
о д ставот се додава нова реченица, која гласи: „Средства-
та за овие потреби се обезбедуваат во буџетот на федера-
цијата, според процената на општествениот производ на 
вкупното стопанство на Југославија за годината за која се 
донесува буџетот.". 

По став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„Ако во текот на годината Сојузниот завод за оп-

штествено планирање со нова процена на општествениот 
производ утврди дека новопроценетиот општествен про-
извод е за 5% поголем или помал од проценетиот општес-
твен производ врз основа на кој се утврдени дополнител-
ните средства на републиките и на автономните покраини 
во буџетот на федерацијата за текуштата година, Сојузни-
от извршен совет до крајот на октомври текуштата годи-
на ќе предложи соодветно зголемување односно намалу-
вање на средствата во буџетот на федерацијата (ребаланс 
на буџетот).". 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8. ^ 

Член 4 
Член 26 се менува и гласи: 
„Собранието на СФРЈ на предлог од Сојузниот из-

вршен совет секоја година едновремено со донесувањето 
на буџетот на федерацијата го утврдува делот од приходи-
те од царина и други увозни давачки изразен во процент 
што не се внесува во буџетот на федерацијата и кој се пре-
несува на посебна сметка на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија за поврат на царината и другите 
увозни давачки во корист на организациите на здружен 
труд што извезуваат, а за општа стопанска пропаганда и 
општа туристичко-информативна дејност спрема стран-
ство - на посебна сметка на Стопанката комора на Југос-
лавија. 

Собранието на СФРЈ може да одлучи приходите по 
основ на определени увозни давачки да не се внесуваат во 
буџетот на федерацијата и во целост да се пренесат на по-
себна сметка на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија за поврат на царината и другите увозни давачки 
во корист на организациите на здружен труд што извезу-
ваат.". 

Член 5 
Во член 28 се додава нов став 2, кој гласи: 
„При донесувањето на буџетот на федерацијата се ут-

врдуваат приходите на федерацијата што служат за фи-
нансирање на расходите во подбилансот на средствата за 
финансирање на Југословенската народна армија и во под-
билансот на средствата за финансирање на други функции 
и обврски на федерацијата како и за резерви на федераци-
јата". 

Член 6 
Во члвн 30 став 2 се менува и гласи: 
„Кредитот од став 1 на овој член се враќа од буџетот 

на федерацијата најдоцна до 31 декември во годината во 
која кредитот е земен.". 

Член 7 
По член 37 се додава нов член 37а, кој гласи: 

„Член 37а 
Ако во текот на годината дојде до отстапување во ос-

тварувањето на економската политика на земјата утврде-
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на во актот за остварување на општествениот план на Ју-
гославија во односната година, односно до потреба од зго-
лемување или од намалување на средствата за финансира-
ње на функциите на федерацијата, Сојузниот извршен со-
вет ќе предложи зголемување односно намалување на 
вкупниот обем на буџетот на федерацијата (ребаланс на 
буџетот).". 

Член 8 
Во член 39 став 2 зад зборот: „расходите" точката се 

брише и се додаваат зборовите: „и тоа за подбилансот на 
средствата за финансирање на Југословенската народна 
армија и подбилансот на средствата за финансирање на 
други функции и обврски на федерацијата, како и за резер-
ви на федерацијата.". 

Член 9 
Во член 57 на законот став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 10 
По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи: 

„Член 62а 
Вишокот на приходите утврден во завршната сметка 

на буџетот на федерацијата се пренесува во буџетот на фе-
дерацијата за наредната година. 

За износот на вишокот на приходите утврден во за-
вршната сметка на буџетот на федерацијата ќе се намали, 
во согласност со одредбите на член 35 од овој закон, изно-
сот на придонесите на републиките и на авотномните по-
краини во буџетот на федерацијата за наредната година.". 

Член 11 
Во член 63 став 1 зборот: „мај" се заменува со зборот: 

„март". 
Во став 3 зборот: „јуни" се заменува со зборот: „ап-

рил". 

Член 12 
Во член 64 зборот: „јуни" се заменува со зборот: „ап-

рил". 

Член 13 
Во член 65 зборот: „јуни" се заменува со зборот: „ап-

рил". 

Член 14 
Член бб се брише. 

Член 15 
Во член 68 став 1 по зборовите: „година" се издвоју-

ва" се додава зборот: „до". 

Член 16 
Во член 70 став 1 зборовите: „точ. 1 и 2" се бришат. 
Став 2 се менува и гласи: 
„За давањето средства за намените од член 69 точ. 3 и 

4 на овој закон Сојузниот, извршен совет го известува Со-
бранието на СФРЈ.". 

Член 17 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за фи-
нансирање на федерацијата. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 19 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

854. 
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 ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ. 

ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Фондот на Федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 21 декември 1985 година. 

П бр. 511 
21 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влашковиќ, с.р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-

НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 
ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за Фондот на федерацијата за кредитира-

ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76 и 72/81), членот 4 се менува и гласи: 

„Заради остварување на функциите од член 1 на овој 
закон, Фондот ги врши особено следните задачи и работи: 

1) се грижи за реализација на делот од средствата на 
Фондот што се формираат со здружување на труд и сред-
ства на организациите на здружен труд и води евиденција 
за тие средства; 

2) се грижи за приливот на средствата на Фондот 
што се формираат од задолжителниот заем, води евиден-
ција за наплатувањето на тие средства и го анализира ни-
вното притекување; 

3) ги распоредува средствата на Фондот што се фор-
мираат од задолжителниот заем на Фондот во вид на кре-
дит на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во односите што се утврдени со сојузен 
закон и води евиденција за распоредувањето на тие сред-
ства; 

4) се грижи за наплатувањето на ануитетите по кре-
дитите што се дадени од средствата на Фондот и за враќа-
њето на задолжителниот заем на уплатувачите и за тоа во-
ди соодветна евиденција; 

5) го следи, анализира и врши увид во наменското и 
ефикасното користење на средствата на Фондот од гле-
диште, на остварувањето на целите и задачите на полити-
ката на побрз развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини, утврдени во општестве-
ните планови на републиките, во општествените планови 
на автономните покраини и во општествениот план на Ју-
гославија; 

6) соработува со Стопанската комора на Југославија, 
со стопанските комори на републиките и со стопанските 
комори на автономните покраини во поттикнувањето, 
следењето и анализирањето на здружувањето на дел од 
средствата на Фондот помеѓу организациите на здружен 
труд од развиените и од стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и помеѓу и внатре ве 



Понеделник, 23 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 7.1 - Страна 1979 

стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини; 

7) го следи и анализира дејствувањето на мерките за 
поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини; 

8) ги врши работите за обезбедување и рапоредување 
на правото на купување девизи за потребите на Фондот, 
во согласност со сојузниот закона; 

9) врши и други задачи и работи од значење за ефи-
касно функционирање на Фондот, утврдени со овој закон 
и со други сојузни прописи. 

Фондот е должен за остварувањето на задачите и ра-
ботите од став 1 на овој член најмалку еднаш годишно да 
ги известува Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни и Стопанската комора на Југославија. 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Средствата на Фондот што се формираат од за-

должителниот заем, а кои во вид на кредит им се даваат 
на стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, се водат на сметката на Фондот кај Служба-
та на општественото книговодство и претставуваат депо-
зит на Фондот кај Народната банка на Југославија." 

Член 3 
Во член 7 ставот 3 се менува и гласи; 
„Средствата на Фондот се формираат со здружување 

на труд и средства на организациите на здружен труд врз 
доходовни основи и врз основа на заедничките интереси 
од задолжителниот заем, во односите што се утврдуваат 
со сојузен закон.". 

Член 4 
Во член 9 ставот 2 се менува и гласи: 
„Средствата на Фондот што се формираат од за-

должителниот заем, а кои во вид на кредит им се даваат 
на стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, се водат на сметката на тие републики и ав-
тономни покраини односно на сметката на банката или на 
друга организација која со свој пропис ќе ја определат 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини." 

Член 5 
Во член 10 зборовите: „што се формираат од за-

должителниот заем односно со здружување на труд и 
средства" се бришат. 

Член 6 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Средствата на Фондот се користат врз основа на фи-

нансискиот план на Фондот. 
Финансискиот план на Фондот се донесува за перио-

дот за кој се донесува и општествениот план на Југослави-
ја. 

Во рамките на финансискиот план на Фондот од став 
2 на овој член се донесуваат годишните финансиски пла-
нови на Фондот.". 

Член 7 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Финансискиот план на Фондот содржи: 
1) височина на средствата на Фондот; 
2) распоред на средствата на Фондот на одделни сто-

пански недоволно развиени републики и автономни по-
краини; 

3) услови под кои од средствата на Фондот им се да-
ваат кредити на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини; 

4) височина на средствата потребни за работење на 
Фондот и за работната заедница на Фондот; 

5) височина на средствата потребни за изработка на 
студии; 

Височината на средствата од став 1 точ. 4 и 5 на овој 
член ја обезбедуваат овластените банки од стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини, 
сразмерно со учеството во одобрените кредити од сред-
ствата на Фондот.". 

Член 8 
Членот 14 се брише. 

Член 9 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Средствата на Фондот ќе се насочуваат за изградба 

на стопански објекти во стопански недоволно развиените 
социјалистички републики и во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово, кои обезбедуваат остварување на за-
едничките интереси и цели во развојот, утврдени во Оп-
штествениот план на Југославија, во општествените пла-
нови на републиките и во општествените планови на авто-
номните покраини, во согласност со критериумите ут-
врдени во Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година.". 

Член 10 
Членот 16 се менува и гласи: 
„За користење на средствата на Фондот што се фор-

мираат од задолжителниот заем, а кои во вид на кредити 
им се даваат на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини, се склучуваат договори за кре-
дит помеѓу Фондот и стопански недоволно развиените со-
цијалистички републики и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово односно банките или другите организа-
ции што се овој пропис ќе ги определат стопански недо-
волно развиените социјалистички републики односно Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово.". 

Член 11 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Собранието на Фондот, покрај задачите и работите 

утврдени во член 4 на овој закон: 
1) избира претседател и заменик на претседателот на 

Собранието на Фондот; 
2) донесува програма за работа на Фондот; 
3) донесува статут на Фондот што го потврдува Со-

бранието на СФРЈ; 
4) донесува одлука за годишната и месечната аконта-

ција на средствата на Фондот и за височината на конечни-
от годишен износ на средствата на Фондот за секоја ре-
публика и автономна покраина; 

5) им предлага на надлежните органи преземање мер-
ки со кои се придонесува за остварување на политиката на 
побрз развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини; 

6) презема мерки за остварување на планот на рас-
пределбата на средствата на Фондот, ги разгледува и ус-
војува извештаите и анализите за приливот на средствата 
на задолжителниот заем, здружувањето на дел од сред-
ствата на Фондот и извршувањето на планот на распре-
делбата на средства на Фондот; 

7) ја донесува завршната сметка на Фондот што ја по-
тврдува Собранието на СФРЈ; 

8) ги утврдува извештаите за остварувањето на зада-
чите и работите на Фондот и за работењето на Фондот; 

9) соработува со Сојузниот извршен совет, со из-
вршните совети на собранијата на републиките, со из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
и со Стопанската комора на Југославија за прашањата од 
интерес за остварувањето на задачите на Фондот; 

10) ја утврдува програмата за работа и височината на 
средствата за работа на органите на Фондот и на.работна-
та заедница на Фондот, како и височината на средствата 
за услугите на други организации и служби што во рамки-
те на програмата ги вршат за потребите на Фондот, ја ут-
врдува височината на средствата потребни за изработка 
на студии, врши увид во работата на работната заедница 
на Фондот и ги разгледува и одобрува извештаите за рабо-
тата и за користењето на средствата на Фондот определе-
ни за покритие на наведените трошоци; 

11) врши определени работи во однос на работната 
заедница на Фондот, согласно со одредбите на Законот за 
основите на системот на државата управа и за Сојузниот 
извршен совет и за сојузните органи на управата; 

12) го усвојува финансискиот план на Фондот. 
Со статутот на Фондот ќе се утврдат прашањата за 

кои се одлучува врз основа на согласнот од сите делегации 
на републиките и на автономните покраини.". 
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Член 12 
Собранието на Фондот има 25 делегати. 
Во Собранието на Фондот се делегираат по еден прет 

ставник од републиките и од автономните покраини, по 
двајца претставника од стопанките комори на републики-
те и на авотономните покраини и еден претставник од 
Стопанската комора на Југославија. 

Член 13 
По член 19 се додава нов член 19а кој гласи: 

„Член 19а 
Мандатот на делегатите на Собранието на Фондот 

трае четири години.". 

Член 14 
Во член 7 став 2, член 9 став 1 и член 10 зборот: „по-

стојаните" се брише. 

Член 15 
Народната банка на Југославија е должна ^врачени-

те обврзници односно обврзниците што нема да бидат 
врачени по заемот за периодот од 1979 до 1980 година, по 
заемот за периодот од 1981 до 1985 година и по заемот за 
периодот од 1986 до 1990 година, при согласност од Со-
бранието на Фондот, ќе и ги дозначи на организацијата на 
здружен труд - уплатувач, односно на организацијата пре-
земач на правата и обврските на уплатувачот. Ако нема 
правни следбеници на организацијата на здружен труд -
уплатувач на заемот Народната банка на Југославија ќе 
им ги дозначи неврачените обврзници на републиките од-
носно на автономните покраини на чија територија било 
седиштето на организацијата на здружен труд, под услов 
тие средства да се употребат само за развој на стопанство-
то на односното подрачје. 

Износот на средствата по застарените купони што се 
наоѓаат кај уплатувачот на заемите од став 1 на овој член, 
а уплатувачот на заем во смисла на член 40 од Законот за 
хартиите од вредност не повел постапка пред надлежниот 
суд, Народната банка на Југославија ќе им го достави на 
републиките односно на автономните покраини на чија те-
риторија уплатувачот има седиште, под услов тие сред-
ства да се употребат само за развој на стопанството на од^ 
носното подрачје. 

Член 16 
Фондот е должен својот статут, организацијата и ра-

ботењето да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок 
од, шест месеци од денот на неговото влегување во сила. 

Член 17 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ да го утврди пречистениот текст на овој закон. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

855. 
Врз основа на член 281 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 21 де-
кември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕ. 
TO НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕ. 
TO НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ НА XIV СВЕТСКИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1978 ГОДИНА ВО 

ЗАГРЕБ 
1. Се усвојува инцијативата Собранието на СФРЈ да 

биде учесник во склучувањето на Општествениот договор 

за организирање и финансирање на XIV светски универзи-
тетски летни игри во 1987 година во Загреб. 

2. Се определува Одборот за финансии на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да 
учествува во постапката за подготвување на овој општес-
твен договор и, по постигнатата согласност со другите 
учесници, да го предложи текстот на предлогот на Оп-
штествениот договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 658 
21 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Методи Антов, с.р. 

856. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка i Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 8 став 4 од Законот за Наградата „Едвард Кар-
дељ", Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
18 декември 1985 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 21 декември 1985 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА 

„ЕДВАРД КАРДЕЉ" И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

Во Одлуката за именување претседател на Одборот 
за Наградата „Едвард Кардељ" и за објавување на соста-
вот на тој одбор („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/83) во II 
дел, по зборовите: „од Социјалистичка Република Слове-
нија" точка 1 се менува и гласи: 

„1. Зоран Полич, член на Претседателството на Со-
цијалистичка Република Словенија;". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 685 
21 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, д-р Миодраг Трифуновиќ, с. р. 
Методи Антов, с.р. 

857. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 18 декем-
ври 1985 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 21 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО 
За претставник на Собранието на СФРЈ во Советот 

на Институтот за меѓународна политика и стопанство се 
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избира Момчило Демовиќ, делегат во Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 686 
21 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

И ли јаз Куртеши, с.р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, д-р Миодраг Трифуновиќ, с.р. 
Методи Антов, с.р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р С р б и ј а 

- за особени зслуги и постиганти успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кутлешић Радивоја Миладин, Павловић Видоја 
Иван, Шканата Ђуре Крсто, Живковић Радисава Драго-
љуб; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството е единството меѓу нашите народи и народно-
сти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бојовић-Николић Здравка Милосава, Димић Наума 
Сретен, Дмитровић-Стулић Адама Даница, Ђуровић Дам-
јана Милева, Филиповић Јеремије Стеван, Галетовић Ма-
те Жељко, Гашић Јована Никола, Јаковиќ Петра Душан, 
Клаић Матије Јосип, Панић Панте Василије, Пантић-Ше-
во Јове Видосава, Тешановић Ђорђа Славко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аксентијевић Инките Александар, Алексић Андрије 
Милош, Антонијевић Веселина Миодраг, Бјелић Ранка 
Милисав, Будимир Петра Иван, Дамјановић Раде Трифун, 
Дербогосијан Петра Милан, Ђерђ Фрање Фрања, Ђорђе-
јвић Младена Крсто, Ердељан Стевана Витомир, Гајић 
Милентија Живорад, Гранић Павла Спасоје, Гугушевић-
-Ђаковиђ Светомира Милица, Ивановић Божидара Раде, 
Ивковић Светозара Ратомир, Јанковић Живка Јеремија, 
Јевтић Живорада Пантелија, Језерник Антона Антон, Јо-
вановић Давида Градимир, Јовановић Косте Јован, Јовко-
вић Милије Будимир, Кнежевић Бранислава Милутин, Ко-
јадиновић Милорада Радомир, Костић Велимира Душан, 

Котлић Николе Драгица, Ковачевић Милана Лазар, Лаза-
ревић Радивоја ЈБубомир, Лазић Бранислава Драгомир, 
Лазић Милоша Славољуб, Лазовић-Милић Саве Љиљана, 
Манојловић Милана Петар, Миленковић Војислава Мили-
ца, Митровић Ивана Јосип, Мрковић Обрена Милан, Об-
радовић Милета Мило, Опалић Петра Теодор, Палчић 
Фрање Јуре, Павлов Боривоја Божидар, Павловић Ђорђа 
Светозар, Пејчев Ивана Сокол, Петровић Бојана Никола, 
Србуловић Михајла Светозар, Станковић-Ребић Симеона 
Милена, Стојчић Никифора Стојан, Стојићевић Филипа 
Драгољуб, Стојиљковић Игњата Јордан, Шипчић Шћепа-
на Миленко, Тошић Стевана Милан, Урошевић Недељко 
Милорад, Увалић Милана Петар, Венечки Душана Жа-
рко, Војкић Петра Бранко, Вуковић Адама Милан, Жива-
новић Душана Жарко; 

- за залсуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на замјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Балић Михајла Васо, Дебељаковић Алексе Жарко, 
Драгумило Ђрођа Радомир, Ђурић-Иванишевић Ђуре Љу-
бица, Илић-Диздар Ђуре Смиља, Јоргић Миле Здравко, 
Караџић Миладина Радомир, Кнежевић Михаила Алек-
сандар, Ковачевић Јове Ђорђе, Ландека Петра Војин, Ма-
ринковић Славка Стеван, Марјановић Бранка Живорад, 
Марковић Маринка Сретен, Машовић Милисава Љубо-
мир, Недељковић Војислава Градимир, Прибојчић Добри-
воја Милан, Савић Јелисије Чедомир, Ускоковић Ананија 
Милка, Васиљевић Божидара Милан, Влаховић Луке Ми-
ладин, Вујичић Раје Марија, Вукојчић Спасоје Миљко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРЕДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антић Драгутина Милоје, Арсић Јефте Божидар, Ар-
сланвић Наце Хивзо, Аврамовић Милуна Михаило, Авра-
мовић Милана Здравко, Бабић Милана Мирко, Бајић Ми-
лана Драгутин, Безмаревић Драгана Милован, Бошковић 
Богољуба Сретен, Цветковик Властимира Радисав, Чорта-
-Милошевић Радосава Вера, Девић Милана Богољуб, Ди-
митријевић Миливоја Бошко, Димитријевић Миливоја 
Сретен, Добић Стојчета Миодраг, Драгићевић Војислава 
Душан, Ђоковић Богољуба Милорад, Ђорђевић Димитри-
ја Божидар, Ђорђевић Живана Стаменко, Ђурић-Колако-
вић Милована Љубица, Филиповић Тасе Јован, Ганић-Ви-
довић Радомира Ружица, Харисијадис Сократа Клеопат-
ра, Илић Богдана Александар, Јаковљевић Драгутина Бо-
ривоје, Јаковљевић Стојка Саво, Јанковић Веселина др До-
бривоје, Јовановић Јована Обрен, Јовић-Ђорђевић Мило-
вана Надежда, Катић Цветка Жарко, Катнић Петра Љубо-
мир, Кенг-Бешић Јосе Матија, Колић Ђерасима Душан, 
Коматина Милоње Милијана, Кремић Властимира Лепо-
сава, Лукирић Петра Александар, Љуштановић-Јеремић 
Илије Живана, Марковић Петра Марко, Мартиновиќ Пан-
те Мика, Миланковић-Рудић Александра Јелена, Милано-
вић-Милутиновић Милорада Зорка, Милојевић Војислава 
Велимир, Милошевић Војислава Момир, Милошевић Да-
нила Радисав, Милошевић Милана Радомир, Милошевић 
Милана Светолик, Миљојковић Богољуба Добривоје, Ми-
шак Стјепана Маријан, Мишковић Бранка Војислав, Мла-
деновиќ Благоја Душан, Наумовић Димитрија Тодор, Ни-
нић Николе Слободан, Новитовић Вукића Срећко, Пант^-
лић Драгутина Драгољуб, Павловић Бранка Љубиша, Пе-
ришић Владимира Михајло, Петровић Живка Бранислав, 
Петровић Радомира Миодраг, Плањанин Јанка Чеда, 
Првановић Димитриа Војислав, Радаковић Раде Илија, 
Радујковић Петра Душан, Радуловић-Радојко Сретка Да-
ница, Раичевић-Вукославовић Зарија Миља, Савелић Ми-
лана Милош, Савичевић Милана Радинка, Савић Милана 
Радинка, Савић Комнена Александар, Симић Веселина 
Александар, Стевановић-Браловић Живана Живандинка, 
Стојановик Мате Катица, Стошић Александар Велимир, 
Шиндолић Васе Павле, Штековић-Ајнхалт Едварда Јеле-
на, Тодоровић Светислава Милош, Томић Милорада Ра-
дослав, Туркмановић Салиха Смајо, Вучић Костадина Че-
домир, Вукеља Игњатија Бранислав, Жакула Вуке Ђорђе; 



Страна 1970 - Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 23 декември 1985 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Радивојевић Драгослава Драгомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за Напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Петра Спасоје, Адамовић Дамњана 
Божидар, Алексић Николе Милан, Алексић Чедомира Мо-
мир, Алексић-Точиловац Милана Загорка, Алил Михови-
ла Миховил, Арсић Боривоја Радојка, Азарија Илије Дан-
ка, Бабић Радисава Мирослав, Баук-Милетић Милорада 
Јулијана, Бичанин Богомира Јован, Билав Ивана Јован, 
Бинђеско Ђорђа Миодраг, Блитва Николе Драган, Богда-
новић Стојана Јордан, Бојчевић Симе Ратомир, Бојковић 
Бранислава Душан, Боровић Добрице Ратко, Боровњак 
Станимира Драган, Бошковић Нићифора Витор, Божић 
Десимира Мирослав, Божовић Михаила Радомир, Бранко-
вић-Косановић Јосифа Невенка, Бранковић Илије Сима, 
Броћета Мике Милан, Брус Милана Милан, Бучевац Јевта 
Момир, Бујдић Владислава Богољуб, Цакић Војислава 
Прокопије, Цакић Властимира Верољуб, Цанић Стојана 
Александар, Цветковић Љубомира Александар, Цветко-
вић Боривоја Драгиша, Цветановић Драгутина Мирослав, 
Ћирић Василија Светислав, Ћосовић Војимира Милутин, 
Ћулибрк Илије Миле, Ћурковић Симе Никола, Чубрило 
Симе Светхо, Дакић Марка Иван, Даскаловски Лесна Тра-
јан, Дејовић-Шешлија Максима Радомирка, Деспотовић 
Радована Миленко, Дичић Јеленка Вукадин, Димитрије-
вић Радомира Славиша, Достанић Чедомира Предраг, 
Драгићевић Николе Слободан, Дукић-Бранковић Добри-, 
воја Наталија, Дуњић Мирослава Милан, Ђајић Душана 
Љубо, Ђоковић Станимира Милан, Ђорђевић Станка Ди-
митров, Ђорђевић Љубомира Милан, Ђорђевић Радоја' 
Петар, Ђорђевић Душана Предраг, Ђорђевић-Бацковић 
Андреја Радмила, Ђорђевић Петра Трајко, Ђукић Смиљка 
Драган, Ђурђевић Лазара Добрица, Ђурић-Стевановић 
Милосава Мара, Ђурић Илија Светозар, Ђурковић Добро-
сава Милорад, Ерац Александра Радоица, Гаврић Чедоми-
ра Живко, Гилић Милинка Влатко, Глушчевић Милуна 
Божидар, Тој шина Владимира Петар, Гроздановић Вели-
мира Драгољуб, Груден-Милић Милорада др Слободанка, 
Грујић Милана порђе, Хаџи-Нинић Душана Владимир, 
Ицић Вукашина Чедомир, Иричанин Милана Милош, Из-
вонар Петра Десимир, Јаблан Павла Василије, Јаковљевић 
Миливоја Драгослав, Јаковљевић Ђурађа Никола, Јаков-
љевић Милорада Златомир, Јакшић Драгослава Мирос-
лав, Јеленковић Давида Радоје, Јелисавчић Драгутина Ми-
лија,. Јестровић Дика Милош, Јешић Стевана Недељко, 
Јевтић Јевте Александар, Јосић Живојина Чедомир, Јова-
нови!! Живојина Александар, Јовановић-Живковић Ђуре 
Милева, Јовановић Светислава Зоран, Јовановић Боривоја 
Пантелија, Јовановић Димитрија Сергије,' Јовановић By ка-
тина Славољуб, Јовић Милоша Вукашин, Јуришић Нова-
на Ристо, Карановић Миланка Драган, Комендић Лазара 
Душанка, Кончар-Сеизовић Душана Косара, Костић Ђо-
рђа Божидар, Ковачевић Милојка Бранко, Ковачевић-Се-
нић Илија Даница, Ковчевић-Јанковић Живадина Мили-
ца, Кожицић Јована Војислав, Крстић Василија Миодраг, 
Крстић Стојадина Мирослав, Кузмановић-Павићевић Об-
рада Зорка, Лазаревић Радојице Драгољуб, Лазић Марка 
Милорад, ЈТекић Милосава Богољуб, Лекић Блаже Павле, 
Лежаја Војцна Ненад, Лончар-Ћетковић Петра Злата, Лу-
кић Станицава Драгољуб, Луковић Драгише Драгољуб, 
Мајсторовић Радојице Александар, Каксић-Приможић 
Матилда, Малбаша Марка Милош, Манојловић Славољу-
ба Александар, Марић Новака Драгиша, Марић Јована 
Ђура, Марковић Добривоја Василије, Мартивновић Сте-
пана Велизар, Машовић Маријана Маринко, Матић Кон-
стантина Лидија, Матић Бранка Никола, Матовић Спасо-
ја Обрад, Mијатовић Милорада Миодраг, Мијатовић Ра-
дисава Синиша, Мијушковић Славка Драгољуб, Микуло-
виђ Димитрија Петар, Mилановић- Дамјеску Душана 

Нада, Милановић Милорада Ненад, Милетић Ивана Дра-
гутин, Милић Стојана Миладин, Милићевић Животе Ра-
дош, Милинковић Драгослава Бранимир, Миливојевић 
Драгослава Бранимир, Миливојевић Тодора Јован, Мили-
војевић Ристе Миливоје, Миливојевић Милоша Радојка, 
Милошевић Живојина Драгољуб, Милошевић Батрића 
Милорад, Милошевић Милана Миодраг, Милошевић Ђо-
рђа Момчило, Миловић-Уљаревић Косте Бојана, Милути-
новић Аћима Милисав, Милутиновић Аћима Петар, Ми-
лутиновић Светозара Станиша, Миљковић-Вућентијевић 
Миливоја Ангелина, Миљковић Николе Станко, Миљко-
вић Младена Томислав, Мирковић Илије Бранко, Мише-
вић Јеврема Прокопије, Митић-Јанковић Алексе Олга, 
Митровић Ђорђа Бора, Младеновић Божидара Илија, 
Мракић Триве Јован, Муждека Дамјана Срђан, Нахтигал-
-Мишкулина Анта Бранка, Најдановић Димитрија Цве-
тан, Недељиовић Стојадина Радивоје, Несторовић-Ђорђе-
вић Чедомира Наталија, Ницојевић Ђорђа Драгољуб, Ни-
кић Богољуба Драгиша, Николајевић Николе Аледсандар, 
Николић Бранка Надежда, Николић Витомира Остоја, 
Николић Драгана Радисав, Николић Видака Живко, Ново-
селац Милоша Милорад, Обрадовић Милорада Ђорђе, 
Обреновић Вукомира Александар, Орловић Станка Јови-
ца, Озимић Фрање Љубомир, Панић Душана Душан, Па-
новић Десимира Радош, Пантовић Николина Мартин, Па-
повић Благоја Шћепан, Пауновић Рајка Цветко, Пауновић 
Стојана Добросав, Павићевић Спасе Дамјан, Павловић-
-Калаковић Миомира Миланка, ПавловиЋ Ђорђа Живо-
рад, Перић Миливоја Милован, Петричевић-Бајкић Миод-
р а г Вера, Петровић Александра Јордан, Пимић Радојица 
Љубомир, Пјевац Михајла Александар, Покрајац Мила 
Сава, Попадић Милана Милорад, Попић Душана Љуби-
ша, Попович Николе Рајко, Пујић Лазара Драгољуб, Пу-
јић Саве Јанош, Путниковић Славка Љубомир, Радаковић 
Мила Никола, Раденковић Божидара Добрислав, Раденко' 
вић Владимира Добривоје, Радевић Јеремије Живорад, Ра-
дивојевић Радивоја Бранимир, Радивојевић Тодора Павле, 
Радивојевић Видоја Радомир, Радивојевић Радоја Бранис-
лав, Радојковић Јована By калин, Радосављевић Тихо мира 
Станојле, Радовановић Властимира Живорад, Радовиќ 
Петра Петар, Радовић Рада Шћепан, Радуловић Драга 
Слободан, Рајић Чедомира Божидар, Ракип Радоша Ми-
лан, Рашић Владимира Миодраг, Ристић Миљка Никола 
Ристовић Мијодрага Радојица, Рошкић Велимира Милија 
Рутоњић Милована Живадин, Самарџнја Михајла Нико 
ла, Сарачевић Раденка Емилија, Савић Војислава Пред 
par, Сеничић Адама Петар, Симић Велимира Синиша 
Славковић Радомира Милутин, Смиљанић Јована Јарос 
лав, Софранић Ранка Ђорђе, Стаменковић Драгутина Дра 
гомир, Станаревић Пауна Гвозден, Станчуловић Влади 
мира Војислав, Станимировић-Сутуровић Антона Јелиса 
вета, Станковић Милана Чедомир, Стефановић Спир^ 
Станислав, Стевић Илије Мирослав, Стојановић Сретен? 
Милорад, Стојановић Борислава Предраг, Стојановић Во 
јислава Секула, Стојановић Михајла Светислав, Стојанс 
вић Божидара Живадин, Стојичевић Радивоја Драгослав 
Стојил ковић Петра Милисав, Стојковиќ Владимира Л а 
зар, Стојковић Крстонија Трајко, Суботић Драге Војне 
лав, Сукљасовић-Сукљасовић Саве Гордана, Шаргић Јова 
на Меланија, Шарић Миле Илија, Шаула Бранка Д у и т 
Шокић Антона Никола, Шумаревић Димитрија Драгана 
Тадић Драгољуба Радосав, Танашчук-Зековић Душан 
Зорка, Татаревић Милана Стеван, Тепшић Дамјана Жa 
рко, Тодоровић-Премовић Милорада Миломирка, Торс 
ман Тривка Богдан, Трајковић Петра Стојан, Трифунови 
Милисава Мирко, Трипунов Николе Стеван, Ушљебрк 
Славка Лазар, Васић Радосава Бранислав, Васиљевић-Koi 
тадиновић Радивоја Мирослав, Васиљевић Андрије Рад1 
ша, Величковић Миленка Радосав, Веселиновић Власт! 
мира Михаило, Веселиновић Милисава Миодраг, Весови 
Милића Томислав, Вићентијевић Драгослава Ратко, Bi 
дојковић Јордана Чедомир, Влаховиќ Новине Мило, Вш 
Илије Радосав, Војводић Милутина Бранко, Врање 
Бранка Драган, Вучетић Милоша Давид, Вучковић Ђор! 
Бранислав, Вујовић Михаила Гвозден, Вукашин Илије Ј 
ван, Вукашиновић Душана Жарко, Вулетић Новака Јо 
дан, Вулетић-Ђурић Јована Милева, Вуловић Животе М 
ливоје, Зубић Милана Гавра, Жарковић Радована Миле 
ко, Живанић Војимира Витомир, Живановић Светнела 
Ратомир, Живић-Банковић Радоја Душанка, Живковќ 
Милојка Милисав, Живковић Саве Вукосава, Живојин 
вић Тихомира Иван, Деспотовић Милојка Владан; 
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- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алексић Милорада Милорад, Алексић Крсте Славко, 
Бисић Милутина Томислав, Ћосић Гојка Гвозден, Ђорђе-
вић Димитрија Радосав, Ђорђевић Јована Витомир, Ђур-
ђевић Стевана Светислав, Грујић Марјана Дагомир, Ја-
нић-Драгосавац Боже Босиљка, Лазић-Карадаревић Собра-
ла Радмила, Лазић-Тадић Трите Винка, Лазовић Милете 
Милорад, Љубисављевић Душана Гроздана, Манцукич 
Марка Миодраг, Марјановиќ Жарка Душан, Марјановић 
Славка Ратко, Марковић Михајла Благоје, Марковић-Ви: 
гњевић Боже Нада, Милановић Јанка Адам, Милосавље-
вић Душана Стојан, Младеновић Мкодрага Миле, Нико-
лић Живојина Љубиша, Орлић-Цветичанин Јоже Драги-
ња, Пантић Мирка Загорка, Павловић-Стојаковић Тодора 
Љубица, Павловић Радомира Никола, Радуловић Милана 
Јован, Рајковић Рајка Слободан, Рангелов Јордана Драго-
љуб, Ратковић Милисава Десимир, Секулић Цветана Дра-
горад, Сенчић Михајила Видосав, Симеоновић . Траила 
Миливоје, Смиљановић Величка Богољуб, Србуловић 
Илије Боривоје, Тадић Чипра Наталија, Тијанић Сибина 
Љубисав, Узелац-Ранковић Миодрага Радмила, Војиновић 
Цветка Војислав, Здравковић-Нешевич Станимирка, Жи-
вадиновић-Парипович Буде Радмила, Жижић Раде Софи-
ја; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аксентијевић Радосава Теофил, Андреј Илије Ната-
лија, Андрић Александра Арсеније, Антонић Милана 
Бошко, Арсеновић Милорада Мирољуб, Бељаковић Јова-
на Миодраг, Бешић-Динић Светомира Радмила, Благоје-
вић Звездана Неделко, Благојевић Константина Веселин, 
Црномарковић Илије Марко, Ђорић Милоша Слободан, 
Дели Шандора Андраш, Драгичевић Владимира Драган, 
Дрнделић Луке Иван, Ђикић Сибинке Момчило, Ђорђе-
вић Драгутина Милија, Ђорђевић Витомира Сретен, Ерац 
Благомира Будимир, Флорић Драгољуба Светозар, Гајић-
-Рутер Рудолфа Марија, Груичић-Калуђеровић Ивана Ан-
ђа, Илић Борке Драган, Илић Милорада Миленко, Исаи-
ловић Живорада Миленко, Ивано вић-Бачанин Живојина 
Јованка, Ивковић Добросава Момчило, Јеленковић Чедо-
мира Зоран, Јездимировић Богосава Милорад, Јончић Бу-
димира Томислав, Јордановски Величка Ивко, Јованови^ 
Сибина Душан, Јовановић-Обрадовић Милорада Видена-
ва, Колунџић Николе Олга, Костић Светозара Миломир, 
Ковачевић Петра Сава, Крунић-Јовановић Драгана Зори-
ца, Лазаревић Марка Драги, Лазић Здравка Зоран, Лазо-
виќ Владимира Миливоје, Логунов Владимира Антоњина, 
Максимовић-Нешовић Михаила Рајка, Маодуш Ђуре 
Мирко, Марјановић-Бранковић Петра Милена, Марковић 
Николе Анка, Мартиновић Лазе Миле, Матејевић Божида-
ра Александар, Михајловић Панте Петар, Милаћевић 
Сретена Јелена, Милетић Радована Љубиша, Милићевић-
-Крнаић Грујице Миланка, Миликић Раде Перо, Милоје-
вић Јована Радољуб, Милосављевић Данила Будимир, 
Милошевић Миодрага Драган, Милошевић-Мојсин Нове 
Горица, Милутиновић Станка Радисав, Настић Добривоја 
Мимир, Николић Владимира Драгиша, Николић-Милова-
новић Петра Светлана, Павић Борислава Петар, Павло-
вић Гвоздана Милош, Петровић Петра Јован, Петковић 
Димитрија Миладин, Петровић Драгослава Драгољуб, 
Поповић Живорад, Радивојевић Војислава Александар, 
Радојковић Петра Фердинанд, Радојковић-Тизмонар Ан-

тена Нада, Радовановић Милана Милован, Радуловић 
ртоимена Милован, Радуловић Ђуре Вељко, Рајовић Бо-
гомира Милорад, Рашковић Милосава Радојко, Ристовски 
Ристе Јанко, Рупчић Милета Иван, Симеуновић Миладина 
Перса, Симић-Минић Петра Вукосава, Станишић Матије 
Александар, Станковић Божила Тихомир, Станковић Ми-
ле Вукашин, Станојевић-Поповић Павла Радмила, Станој-
ковић-Марковић Николе Вера, Штрбац Мирка Раде, Шун-
дић Светка Божидар, Тешић Љубомира Зорка, Тодоровић 
Мате Кармела, Траиловић Миливоја Најдан, Вукојевић 
Спире Молош, Вукосављевић Драгутина Сава, Жикић 
Мирка Јеленко, Вулетић Велимира Живрта, Живановић 
Милутина Ђорђе, Живановића Милорада Миленко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на 
општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Аћимов Тезе Николај, Деспотовић Бошка Милорад, 
Марјановић Данила Драган, Грујовић Славољуба Деси-
мир, Јануцић Божидара Војислав, Јашић Милорада Ради-
воје, Југовић Дагомира Радисав, Маринковић Ђорђа Ме-
лентије, Недић Ивана Слободан, Николов Стојана Борис-
лав, Рајковић Вукашина Љубиша,' Спаскћ Петка Миливо-
је, Стојанови!! Божидара Љубивоје, Шенчевић Милорада 
Вук, Вићентијевић Александра Милан, Вучић Драгослава 
Миодраг. 

Бр. 100 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

851. Закон за вршење на стопански дејности во 
странство 1469 

852. Закон за изведување на инвестициони работи 
во странство 1982 

853. Закон за измени и дополненија на Законот за 
финансирање на федерацијата 1989 

854. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини 1990 

855. Одлука за усвојување на иницијативата Собра-
нието на СФРЈ да биде учесник во склучување-
то на Општествениот договор за организирање 
и финансирање на XIV светски универзитетски 
летни игри во 1978 година во Загреб 1992 

856. Одлука за измена на Одлуката за именување 
претседател на Одборот за Наградата „Едвард 
Кардељ" и за објавување на составот на тој од-
бор 1992 

857. Одлука за избор на претставник на Собрание-
то на СФРЈ во Советот на Институтот за меѓу-
народна политика и стопанство 1992 

Одликувања 1993 
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