
СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О УДРУЖЕНОМ РАДУ И ДРУГИХ ОДНОСНИХ ПРОПИСА О РЕГИСТРАЦИЈИОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТАПрема члану 454. став .3 Закона о удруженом раду, y судски peги- cтap уписују ce и подаци о другим чињеницама утврђеним законом.Према члану 22. став 1 Закона о промету робе и услуга са иностран- ством („Сл. лист СФРЈ”, бр. 15/77) организација удруженог рада може вршење послова спољнотрговинског промета почети тек кад ce за вршеље послова спољнотрговинског промета упише y судски регистар.Из овога произилази закључак да законодавац вршење послова спољнотрговинског промета робе и услуга условљава уписом ових пос- лова y судски регистар, што ce потврђује и ставом 2 члана 22. Закона о промету робе и услуга са иностранством y коме изричито стоји да пре уписа у судски регистар организација удруженог рада не може преду- зимати предходне и припремне радње y вези са пословима спољнотрго- винског промета (тражење и давање понуда, слање узорака, започињање и вођење преговора и др.).За разлику од организација удруженог рада, које ce баве искљу- чиво унутрашњим прометом, наведени Закон о промету робе и услуга са иностранством y члану 23. прописује да je организација удруженог рада, која ce бави пословима спољнотрговинског промета, дужна да о изврше- ном упису у судски регистар, као и о свим насталим променама у вези свог пословања и статуса, које ce уписују у судски регистар обавести надлежни републички односно покрајински орган и Савезни секретари- јат за спољну трговину уз обавезчу доставу овереног преписа решења регистарског суда о извршеном упису вршења послова спољнотрговии- ског промета у судски регистар односно о променама y том регистру, и то у року од 30 дана од дана извршеног уписа.С обзиром на чињеницу да организација удруженог рада мора да испуњава читав ииз услова за вршење послова спољнотрговинског про- мета, који су изричито наведени у члану 16. Закона о промету робе и услуга са иностранством, законодавац у члану 24. истог Закона пропи- сује још једну обавезу организација удруженог рада које ce баве посло- вима спољнотрговинског промета роба и услуга, која ce састоји у томе да, y случају да организација удруженог рада после уписа y судски регистар престане да испуњава неки од услова из чл. 16. овог Закона, 
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дужна je да y року од 8 дана од дана престанка испуњавања услова, обавести о томе надлежни републички односно покрајински орган и Савезни секретаријат за спољну трговину.
Услови за вршење послова спољнотрговинског промета роба и услугаУслови за вршење послова спољнотрговинског промета роба и услуга од стране организације удруженог рада и других субјеката, којн могу бити носиоци спољнотрговинског промета, прописани су у члаиу 72. Закона о удруженом раду и y чл. 8, 9, 13 и 16 Закона о промету робе и услуга са иностранством.Из одредбе чл. 72. став 5 Закона о удруженом раду произилази да су организације удруженог рада, које ce баве пословима извоза и увоза робе или другим спољнотрговинским пословима дужне да закључе само- управне споразуме са производним и другим организацијама удруженог рада са којима послују y складу са Законом о удруженом раду. Ово упу- ћује на закључак да те организапије удруженог рада не могу да обав- љају послове спољнотрговинског промета ако нису закључиле напред наведене самоуправне споразуме.Ово ce потврђује и одредбом члана 8. став 1 Закона о промету робе и услуга са иностранством, који прописује да организације удруже- ног рада које ce баве пословима промета робе и услуга могу вршити послове спољнотрговинског промета само ако су удружиле рад и сред- ства са производним и другим организацијама удруженог рада за које врше послове спољнотрговинског промета трајније и y већем обиму, уз заједничко сношење ризика из тог пословања.Други услов за обављање послова спољнотрговинског промета роба и услуга садржан je y члану 9. Закона о промету робе и услуга са иностранством.Према ставу 1 овог члана производне организације удруженог рада врше послове спољнотрговинског промета y границама делатности коју обављају у Југославији и за коју су уписане y судски регистар и y складу са Законом о промету робе и услуга са иностранством. Оваква формулација могла би да изазове одређено тумачење да основна органи- зација удруженог рада, која врши послове спољнотрговинског промета оних производа које сама производи, мора да буде уписана y судски регистар за вршење послова унутрашњег промета (трговина на велико) као своје споредне делатности уз основну делатност производње одре- ђене врсте робе. Ово тумачење je погрешно, јер основна организација која производи одређене производе може те своје производе да продаје y земљи и иностранству, a да не буде уписана y судски регистар за трго- вину на велико y унутрашњем промету. Ово становиште заснива ce ua чињеници да ce y конкретном случају не ради о класичном појму про- мета робе, који y себи садржи појмове куповине и продаје робе, већ о продаји робе сопствене производње. Аналогно томе и извоз робе соп- ствене производње сматра ce као посао спољнотрговинског промета робе, 



СПРОБОБЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О УДРУЖЕНОМ РАДУ 805па основна организација која производи робу одређене врсте и ту робу сопствене производње извози y цностранство иије дужна да y унутраш- њем промету упише трговину на велико.Према ставу 2 члана 9. Закона о промету робе и услуга са иностран- ством, организације удруженог рада које врше послове промета робе и услуга y Југославији могу вршити послове спољнотрговинског промета y границама делатности за коју су уписане y судски регистар и за коју су удружиле рад и средства са производним и другим организацијама удруженог рада и у складу са овим Законом. To практично значи да организације удруженог рада, које обављају трговину на велико y земљи, могу да обављају послове спољнотрговинског промета само ако су пос- лове. унутрашњег промета робе — трговину на велико — уписале y суд- ски регистар, из чега произилази и закључак да je за прометне органи- зације битан услов за обављање послова спољнотрговинског промета да буду уписане y судски регистар за обављање трговине на велико.Трећи услов за обављање послова спољнотрговинског промета садр- жан je y члану 13 Закона о промету робе и услуга са иностранством, који изричито прописује да организација удруженог рада мора имати одговарајуће раднике са посебним овлашћењима и одговорностима y обављању послова спољнотрговинског промета.Четврти услов за обављање послова спољнотрговинског промета, који y ствари представља синтезу свих напред наведених услова састоји ce y чињеници, која има свој основ y члану 12. Закона о промету робе и услуга са иностранством, да организација удруженог рада мора да при- бави сагласност надлежног координационог одбора при надлежном органу у републици одчосно покрајини за обављање послова спољнотрго- винског промета. Ово je истовремено и битан услов за упис обављања послова спољнотрговинског промета одређене организације удруженог рада y судски регистар.
Носиоци спољнотрговинског прометаПословима спољнотрговинског промета робе и услуга могу ce бавити само правни субјекти који су наведеии y члану 7. Закона о промету робе и услуга са иностранством.Према овом члану, y носиоце спољнотрговинског промета убрајају ce организације удруженог рада које врше привредну деланост, пословне заједнице, задруге, задружни савези и заједнице удруженог рада за међусобну, планску и пословну сарадњу, као и Савезни секретаријат за народну одбрану.Закон y ставу 2 истог члана, под организацијама удруженог рада подразумева:1. Основне организације удруженог рада које на основу самоуправ- ног споразума о удруживању y радну организацију, сложену организа- цију удруженог рада, пословну заједницу организација удруженог рада или други облик удруживања организација удруженог рада, врши послове спољнотрговинског промета.
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2. Радну организацију која y свом саставу нема основне организа- ције удруженог рада; радну организацију која y свом саставу има осно- вне организације удруженог рада и која, на оонову самоуправног спора- зума о удруживању y радну организацију, врши посдове спољнотрговин- ског промета и радну организацију која, на основу самоуправног спора- зума о удруживању y сложену организацију удруженог рада, пословну заједницу организација удруженог рада или други облик удруживања организација удруженог рада, врши послове спољнотрговинског промета.3. Сложену организацију удруженог рада, ако je самоуправним спо- разумом о удруживању y сложену организацију удруженог рада предви- ђено да сложена организација удруженог рада врши послове спољнотрго- винског промета.Указујемо на чињеницу да носилац послова спољнотрговинског промета може да буде и радна организација која y свом саставу има основне организације, из чега произилази закључак да и само радна организација може да буде уписана y судски регистар за вршење ових послова a да притом основне организације y њеном саставу немају упи- сане послове спољнотрговинског промета односно да ce основне органи- зације не баве пословима спољнотрговинског промета робе и услуга. To значи да само радна организација обавља послове спољнотрговинског промета.Изнето je да пословна заједнипа може обављати послове спољно- трговинског промета ако je самоуправним споразумом о удруживању y пословну заједницу предвиђено да пословна заједница врши ове пос- лове. Одредба члана 9. став 2 Закона о промету робе и услуга са ино- странством, која важи за организације удруженог рада које ce баве про- метом робе и услута y земљи, не односи ce на пословну заједницу, јер она не спада y организације удруженог рада. Када пословна заједница обављд послове спољнотрговинског промета y своје име a за рачун удру- жених организација, тада ce ради само о заједничком иступању удруже- них организација на тржишту ради продаје робе или ради набавке репроматеријала или друге робе за потребе удружених организација. Пословна заједница може извозити само робу удружених организација, коју оне производе. Ово због тога што je заједничко иступање на дома- ћем и страном тржишту једно од разлога удруживања организација удруженог рада y пословну заједницу.Интересантно je поменути да Закон о промету робе и услуга са иностранством y носиоце послова спољнотрговинског промета убраја и заједнице удруженог рада за међусобну планску и пословну сарадњу и задружне савезе, који ce субјекти иначе не уписују y судски регистар.

Vnuc вршења послова спољнотрговинског промета y судски. регистарВршење послова спољнотрговинског промета робе и услуга уписује ce y судски регистар приликом конституисања радне организације, кон- ституисања основних организација у саставу радне организације, орга- низовања и конституисања сложене организације удруженог рада, удру- 



СПРОВОБЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА 0 УДРУЖЕНОМ РАДУ 807.живања y пословну заједницу, статусних промена радне организације и промене делатности односно послова радне организације, основне орга- низације и сложене организације удруженог рада.Под пословима спољнотрговинског промета подразумева ce извоз и увоз робе и вршења привредних услуга, као и других облика спољно- трговинског промета.У даљем излагању износимо ближе услове за упис y судски реги- стар појединих облика спољнотрговинског промета робе и услуга.Упис вршења послова спољнотрговинског промета робе и услуга врши ce на основу пријаве. на комплету образаца ПОУР бр. 1 (за радне организације, сложене организације и пословне заједнице), односно на комилету образаца ПООУР бр. 1А (за ооновне организације удруженог рада) односно на комплету образаца ПП бр. 4 (за упис промене послова спољнотрговинског промета за радне организације и сложене организа- ције удруженог рада, док ce за упис промене послова спољнотрговинског промета за осноаче организације употребљава образац ПООУР број 1А). Ово je прописано чланом 67. Уредбе о уписима организација удруженог рада и других субјеката у судски регистар („Сл. лист СФРЈ", бр. 21/77).Уз наведене пријаве обавезно ce подноси комплет образаца при- лога број 2А.У судски регистар уписује ce и лице овлашћено за заступање орга- низације удруженог рада y пословима спољнотрговинског промета. При- јава ce подноси на исти начин како je то већ објашњено, a уз пријаву ce обавезно прилаже комплет прилога број 4А.Приликом сваког уписа вршења послова спољнотрговинског про- мета (конституисања, организовања и конституисања, промене послова спољнотрговинског промета) подносе ce, на основу чл. 68. Уредбе о упи- сима организација удруженог рада и других субјеката y судски регистар, следеће исправе:А) — сагласчост координационог одбора при надлежном органу y републици односно аутономној покрајини да организација удруженог рада испуњава услове за вршење послова спољнотрговинског промета (члан 12 Закона о промету робе и услута са иностранством);Б) — решење надлежног органа да су испуњени услови y погледу техничке опремљености и заштите на раду, као и други прописани услови;В) — текст огласа о објављивању уписа (на обрасцу ОУ бр. 37).Када ce врши упис лица, овлашћеног за заступање организације удруженог рада за вршење послова спољнотрговинског промета, уз при- јаву ce прилажу следеће исправе:А) — одлука надлежног органа или извод из самоуправног општег акта о одређивању радника, овлашћеног за заступање y пословима спољнотрговинског промета;Б) — оверени потпис лица овлашћеног за заступање организације удруженог рада за вршење послова спољнотрговинског промета (на обра- сцу ОП бр. 36);В) — текст огласа о објављивању уписа (иа обрасцу ОУ бр. 37)
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1. Упис послова извоза и увоза робе y судски регистарПослови увоза и извоза робе од стране организација удруженог рада не категоришу ce као делатности y смислу члана 409. и 410. Закона ° удруженом раду, већ као послови, који ce одређују посебним законом — конкретно Законом о промету робе и услуга са иностранством.У одељку о условима вршења послова спољнотрговинског промета, истакли смо да организације удруженог рада, које ce баве пословима увоза и извоза робе, морају претходно да буду уписане у судски peги- crap за вршење послова промета робе на велико y земљи, као и да имају закључене самоуправне споразуме из члана 72 Закона о удруженом раду односно члана 8. став 1 Закона о промету робе и услуга са иностран- ством, са производним и другим орагнизацијама удруженог рада са којима трајније послују.To конкретно значи да су ове организације дужне да y судски реги- стар имају уписану трговину на велико одређеном робом, која ce обаве- зно уписује y прилог уз пријаву број 2 и послове увоза и извоза робе (спољна трговина) која ce уписује y прилог уз појаву број 2А. Ово yпу- ћује на закључак да ниједна организација удруженог рада, која обавља послове извоза и увоза робе не може да буде уписана само за вршење ових послова, већ мора да буде уписана и за послове унутрашњег про- мета робе на велико y земљи.За упис послова извоза и увоза робе мора ce y прилог уз пријаву број 2А обавезно унети шифра 070310 — спољна трговина прехрамбеном робом из Одлуке о јединственој класификацији делатности („Сл. лист СФРЈ”, број 34/76), a y загради иза тога обавезно ce уносе називи група производа из Одлуке о минимуму средстава којим поједине привредне организације морају располагати за вршеље спољнотрговинског промета („Сл. лист СФРЈ", бр. 32/66, 12/71 и 5/73) односно шифра 070320 — спољна трговина непрехрамбеним производима, уз навођење назива група про- извода из цитиране Одлуке.Ово ce заснива на одредби члана 6. Уредбе о уписима организација удруженог рада и других субјеката y судски регистар, по којој ce y судски регистар уписују послови, по правилу, према називима и врстама из одлуке о јединственој класификацији делатности односно сагласно законима и прописима донесеним на основу закона.У случају да y наведеној Одлуци о минимуму средстава којима поједине привредне организације морају располагати за вршење спољно- трговинског промета не постоје групе производа које организација удру- женог рада увози или извози, могу ce користити називи трговинских струка из номенклатуре роба трговинских струка, коју je 1956. године утврдио Савез трговинских комора Југославије.Ради бољег тумачења ових ставова, дајемо следеђе примере:а) — 070310 спољна трговина прехрамбеним производима (живина и прерађевине, месне прерађевине, поврће, воће и прерађевине, жита- рице и млинске прерађевине, алкохолна и безалкохолна пића).



СПРОВОБЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА 0 УДРУЖЕНОМ РАДУ 809б) — 070310 — спољна трговина прехрамбеним производима (стока, живина, месне прерађевине, житарице и млинске прерађевине, животне намирнице и предмети за кућне потребе, деликатесни производи, про- изводи на бази шећера и какаоа, млечни производи).в) — 070320 спољна трговина непрехрамбеним производима (боје, лакови, хемикалије, каучук и шибице, нафта, нафтиии деривати, мазива, пољопривредне машине и алати вештачка ђубрива и средства за заштиту биља).г) — 070320 спољна трговина непрехрамбеним производима (меди- цински и фармацеутски производи и медицински инструменти, пољопри- вредне машине и алати, акустички апарати и електротехнички матери- јал, научни и лабораторијски инструменти, рибарски материјал и при- бор, спортски прибор, сатови и израђевине од племенитих метала, пар- фимеријска и козметичка роба, намештај).Из изнетог произилази закључак до основна организација удруже- ног рада, као и радна организација која y свом саставу нема основне организације, мора утврдити као основну делатност вршење послова промета робе и услуга на велико y земљи и ову делатност уписати y судски регистар, да би могла поднети захтев да ce y судски регистар упише право обављања послова спољнотрговинског промета. Ово пред- поставља да су за обављање послова спољнотрговинског промета испу- њени и други законом прописани услови.Ако ce радна организација, која у свом саставу има основие орга- низације, на оонову члана 386 Закона о удруженом раду организује у сложену организацију удруженог рада, мора да прибави сагласност координацианог одбора при надлежном органу y републици односно аутономној покрајини за обављање послова спољиотрговипског промета на нивоу сложене организације, без обзира што je радна организација, која ce организовала y сложену организацију, својевремено била носилац послова спољнотрговинског промета.
2.Уnuc заступања страних фирми y судски регистарОдредба члана 8. став 1 Закона о промету робе и услуга са ино- странством, по којој организације удруженог рада, које ce баве посло- вима промета робе и услуга, могу вршити послове спољнотрговинског промета само ако су удружиле рад и средства са производним и другим организацијама удруженог рада за које врше послове спољнотрговин- ског промета трајније и y већем обиму, уз заједпичко сношење ризика из тог пословања, не односи ce на послове заступања страних фирми. Ово je одређено y ставу 2 члана 8. Закона о промету робе и услуга са ино- странством, што практично значи да организације удруженог рада које врше ову врсгу услуга y спољнотрговинском промету не морају да закљу- чују споразуме који ce помињу y чл. 8. став 1 Закона о промету робе и услуга са иностранством.
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Приликом уписивања података о пословима заступања страних фирми, којима ce искључиво бави основна организација, односно радна организација која y свом саставу нема основне организације, y судски регистар не уписују ce лослови заступања у земљи са разлога што ове организације нису обавезне да закључују самоуправне споразуме са про- изводним организацијама или другим организацијама, са којима трајније послују, како je изнето, нити су дужне да послове овог заступања обав- љају y земљи y унутрашњем про.мету.Закон о промету робе и услуга са иностранством познаје четири облика y којима ce јавља заступање страних фирми (члан 65. став 1) и то:1. — вршење y име и за рачун стране фирме послова који претходе закључивању уговора о куповини и продаји робе или уговора о вршењу услуга, довођење y везу стране фирме са организацијама удруженог paдa ради закључивања тих уговора, као и вршење послова који ce односе на извршавање тих уговора;2. — закључивање уговора о куповини или продаји робе или уго- вора о вршењу услуга у име и за рачун стране фирме;3. — држање консигнационог складишта стране робе ради продаје;4. — вршење сервисне службе за одржавање увезене опреме и трај- них добара за личну потрошњу и пружање техничких и других услуга.Закон о промету робе и услуга са иностранством y ставу 6 члана 65 одређује да ce послови заступања страних фирми могу вршити y оквиру свих трговинских струка, a y ставу 7 истог члана да организација, која ce бави пословима заступања страних фирми може, без посредне реги- страције за вршење послова извоза и увоза робе, увозити робу, коју јој je страна фирма поверила y консигнацију роди продаје и извозити робе за потребе стране фирме коју заступа.У судски регистар, y прилог уз пријаву број 2А, послови заступања страних фирми — уписују ce под шифром 0703 — послови заступања страних фирми, a испод тога ce наводе један, више или сви облици заступања из чл. 65. ст. 1 Закона о промету робе и услуга са иностран- ством. Прилог уз пријаву број 2 не попуњава ce нити ce подноси суду.

3. Послови посредовања y сполнотрговинском прометуПослови посредовања y спољнотрговинском промету наведени су y члану 66. Закона о промету робе и услуга са иностранством и y Одлуци о пословима посредовања y опољнотрговинском промету („Сл. лист СФРЈ”, бр. 56/77).Закон под овим пословима подразумева:1. — увоз робе ради поновног извоза y непромењеном или битно непромењеном стању;2. — куповину робе y иностранству и увоз те робе из иностран- ства и извоз робе y иностранство y истој количини и из истог тарифног става Царинске тарифе (рам пласман);



СПРОВОБЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА 0 УДРУЖЕНОМ РАДУ 8113. — куповину робе y Југославији и иностранству, њено смештање y домаћа царинска складишта и продаја y иностранству y непромењеном стању;4. — куповина робе y иностранству и њена непосредна продаја y иностранству;5. — посредовање y иласирању стране робе на страном тржишту;6. — куповину робе y иностранству ради индустријске прераде, дораде и обраде y домаћим производним организацијама удруженог рада, као и плаћање услуга дораде, прераде и обраде те робе и извоз те робе;7. — вршење трансакција y вези са остваривањем послова посредо- вањем y спољнотрговинском промету као што су: конверзија, арбитража, преузимање наплаћивања y одређеним девизама уз одговарајуће плаћање у девизама које су од значаја за одржавање ликвидности y међународ- ним плаћањима и сл.Ако основна организација, односно радна организација која y свом саставу нема основне организације, обавља само послове посредовања y спољнотрговинском промету y смислу чл. 66. Закона о промету робе и услуга са иностранством, a не и y унутрашњем промету, може ce упи- сати y судски регистар за вршење ових услуга посредовања y иностран- ству, ако испуњава и остале услове. To практично значи да ce попуњава само прилог уз пријаву број 2А, y који ce уписују један, више или сви облици посредовања y спољнотрговинском промету из чл. 66. став 1 овог Закона. У том случају не попуњава ce прилог уз пријаву број 2.
4. Извоћење инвестиционих радова y иностранствуЗакон о промету робе и услуга са иностранством, под извођењем инвестиционих радова y иностранству подразумева:1. — израду експертиза и студија и инвестиционих програма, инве- стиционо-техничке документације, лицитационих елабората (тендерске документације) и друге инвестиционе документације за објекте и радове;2. — вршење геодетских и других истражних радова, извођење мелиорационих радова, оплемењивање земљишта и привођење земљишта култури;3. — извођење свих врста грађевинских, геолошких, рударских, хирдотехничких и других сличних радова, као и извођење радова уну- трашњег уређења и декорације;4. — извођење свих врста инсталационих, монтажних и демонтаж- них радова, као и извођење радова на одржавању и ремонту индустриј- ских и других постројења;5. — стављање y погон постројења или опреме изграђених објеката и руковођење радом изграђених постројења, објеката и погона y гарант- ном року;6. — изградњу комплетних објеката и испорука комплетне опреме за такве објекте;
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7. — вршење надзора над извођењем објеката и радова;8. — пружање стручне помоћи y току градње и y радовима на изграђеним објектима;9. — вршење других послова y вези са извођењем инвестиционих радова у иностранству.Према члану 4. Уредбе о извођењу инвестиционих радова y ино- странству („Сл. лист СФРЈ", бр. 8/78), организације удруженог рада које врше послове промета робе и услута са иностранством могу ce уписати y судски регистар за извођење инвестиционих радова y иностранству, ако су, поред услова прописаним законо.м, закључнле самоуправни спо- разум о извођењу инвестиционих радова са организацијама удруженог рада које испуњавају критеријуме y погледу опште подобности пpoпи- сане овом Уредбом и ако су тим самоуправним споразумом овлашћене за закључивање уговора о извођењу инвестиционих радова у иностран- ству. To значи да ове организације морају да закључе самоуправне спо- разуме о извођењу инвестиционих радова са другим организацијама y земљи, што упућује на закључак да ce, приликом уписа y судски peги- стар, попуњавају прилози уз пријаву број 2 и 2А. Према томе, y прилог уз пријаву број 2А уписују ce један, више или свн облици извођења инвестиционих радова y иностранству, наведени y чл. 62. став 1 Закона о промету робе и услуга са иностранством.Организације удруженог рада које изводе инвестиционе радове y иностранству, a које су удружене y пословну заједницу ради заједнич- ког иступања y иностранству за извођење инвестиционих радова, морају бити уписане y судски регистар надлежног суда за извођење одређених инвестиционих радова y иностранству, на основу одредаба чл. 3, 5 и 6. Уредбе о извођењу инвестиционих радова у иностранству.

5. Друге привредне услуге y спољнотрговинском прометуУ судски регистар надлежног суда уписују ce и друге привредне услуге у спољнотрговичском промету, према одредбама чл. 54 и 67. Закона о промету робе и услуга са иностранством.У члану 54. овог Закона изричито ce наводи које су то привредне услуге y спољнотрговинском промету: послови међународне шпедиције, послови међународног транспорта робе и путника, међународни саобра- ћајно-агенцијоки послови, туристички послови са иностранством, послови уговорне контроле квалитета и квантитета робе y међународном промету, док су y чл. 67. наведене лучке услуге, послови јавчог складиштења, пош- танске, телеграфске и телефонске услуге, послови тегљења, спасавања и вађења бродова, аеродромске услуге и послови међународних сајмова.О пословима заступања страних фирми, посредовања у спољнотрго- винском промету и извођењу инвестиционих радова y иностранству гово- рили смо опширније у овом одељку под тачкама 2, 3 и 4.



СПРОВОБЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О УДРУЖЕНОМ РАДУ 813Закон о промету робе и услуга са иностранством даје ближа обја- шњења о томе шта спада у поједиче врсте привредних услута и то:— послови међународне шпедиције (члан 55),— послови међународног транспорта робе и путника (члан 56),— међународни саобраћајно-агенцијски послови (члан 57),— туристички послови са иностранством (члан 58),— послови уговорне контроле квалитета и квантитета робе y међу- народном промету (члан 61).У прилог уз пријаву број 2А уписују ce ови послови према називу, одређеним y Закону о промету робе и услуга са иностранством y чл. 54 - - 67., с напоменом да je допуштено навести и објашњења y овим члано- вима и то y загради.6. Представништва. y иностранствуПредставништва организације удруженог рада y иностранству не уписују ce y судски регистар, већ y регистар сталних јединица y ино- странству који води Савезни орган управе надлежан за послове спољне трговине према члану 65. став 1 Закона о обављању привредних делатно- сти y иностранству.
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