УГОДА 
між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про торгівлю та економічне співробітництво 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.08.95 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 01.11.96 р.*
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 27.11.96 р.
Уряд України та Союзний Уряд Республіки Югославія (далі "Договірні Сторони"), 
бажаючи в подальшому зміцнювати торговельно-економічне та науково-технічне співробітництво між двома країнами на принципах рівності і взаємної вигоди, 
впевнені в тому, що розвиток двостороннього економічного співробітництва сприятиме процвітанню обох країн, 
домовились про наступне: 
Стаття 1 
Договірні Сторони сприятимуть всебічному розвиткові торгівлі та інших видів економічних зв'язків між обома країнами згідно з положеннями цієї Угоди. 
Стаття 2 
Договірні Сторони згідно з положеннями Генеральної Угоди по тарифах і торгівлі Світової організації торгівлі (ГУТТ/СОТ) нададуть одна одній режим найбільшого сприяння нації в торгівлі та економічному співробітництві. 
Положення цієї Статті не поширюватимуться на переваги, привілеї та пільги, які кожна із Договірних Сторін надала чи може надати: 
- сусіднім країнам у цілях розвитку прикордонної торгівлі; 
- країнам, з якими Україна чи Союзна Республіка Югославія уклали угоди про митний союз або зони вільної торгівлі; 
-країнам, що розвиваються, на основі міжнародних угод. 
Стаття 3 
Експорт та імпорт товарів та послуг між Україною та Союзною Республікою Югославія здійснюватиметься на основі укладення контрактів між українськими та югославськими учасниками зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством, діючим у кожній з Договірних Сторін і за поточними цінами основних світових ринків на відповідні товари та послуги. Учасники зовнішньоекономічної діяльності двох країн повністю відповідають за свої зобов'язання, які випливають з укладених комерційних контрактів. 
Товари українського та югославського походження, стосовно яких компетентним органом країни експортера встановлене обмеженння щодо реекспорту, можуть реекспортуватися в треті країни тільки за пписьмовою згодою компетентних органів країни-експортера. 
Стаття 4 
Усі платежі між двома країнами здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті згідно із законодавством, діючим у кожній з країн. 
З метою збільшення товарообороту і розширення його номенклатури учасники зовнішньоекономічної діяльності здійснюватимуть взаємозв'язані торговельні операції, включаючи угоди на компенсаційній основі, в рамках чинного в Україні та Союзній Республіці Югославія законодавства. 
Стаття 5 
Договірні Сторони забезпечать свободу транзиту товарів, які походять з території однієї з них і які транспортуються через територію іншої, відповідно до законодавства, чинного в кожній з країн. 
Стаття 6 
Договірні Сторони заохочуватимуть та полегшуватимуть контакти між учасниками зовнішньоекономічної діяльності шляхом обміну делегаціями, представниками ділових кіл, організації ярмарок; виставок та обміну інформацією. 
Договірні Сторони у відповідності з своїм національним законодавством створюють умови для відкриття на території обох країн представництв учасників зовнішньоекономічної діяльності (підприємств, банків та інших організацій). 
Стаття 7 
Договірні Сторони створять міжурядову українсько-югославську Комісію з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва для спостереження за виконанням положень цієї Угоди і вироблення відповідних рекомендацій по вдосконаленню торгівлі, економічного та науково-технічного співробітництва між двома країнами. 
Стаття 8 
З метою реалізації цієї Угоди Договірні Сторони можуть укладати додаткові угоди та протоколи. 
Стаття 9 
Ця Угода набуває чинності в день, коли Договірні Сторони повідомлять одна одну про виконання вимог, необхідних для набрання нею чинності у відповідності з чинним у кожній з Договірних Сторін законодавством. 
Ця Угода діятиме протягом п'яти років і її чинність автоматично продовжуватиметься на трирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить письмово іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди щонайменьше за шість місяців до закінчення строку її чинності. 
Зобов'язання за контрактами, укладеними в рамках цієї Угоди, але не виконаними у період її чинності, виконуються у відповідності з положеннями цієї Угоди. 
Здійснено в м. Києві 1 серпня 1995 р. в двох примірниках, кожний українською та сербською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу. 
____________ 
* Ратифіковано Законом України від 1 листопада 1996 року N 469/96-ВР.
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