
Четврток, 16 ноември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 60 ГОД. XXVIII 

530. 

Врз основа на член 81* став 3 од Законот за 
девизно работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ШТО ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ МОРААТ ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за условите што деловните бан-
ки мораат да ги исполнуваат за вршење девизни 
работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 и 52/67) 
по точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи: 

„5а. Банката овластена за вршење работи на 
платниот промет и кредитни работи со странство, 
што во договорениот рок не ќе ја изврши обврската 
по кредитната работа со странство, како должник 
или гарант, не може да дава гаранции по кредитни 
работи со странство, да користи кредити во стран-
ство ниту да прима депозити од странство, се до-
дека таа обврска не ја изврши, а најмалку за време 
од три месеци од денот на настанувањето на обврс-
ката што не ја извршила, односно, ако во повторен 
случај ке ја изврши втасаната обврска — најмалку 
за време од шест месеци. 

Ако овластената -банка постапи противно на 
забраната од став 1 на оваа точка или ако неизвр-
шувањето на втасаната обврска на овластената бан-
ка потешко го загрози угледот односно кредитната 
способност на земјата во странство, Народната бан-
ка на Југославија може да донесе одлука со која на 
овластената банка ц се забранува вршење на нови 
работи на платниот промет и кредитни работи со 
странство, или само поодделни од тие работи, во 
траење до две години." 

2. Врз банките што до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука имаат неизвршени обврски по 
кредитни работи со странство, а тие обврски ќе ги 
извршат во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, во поглед на тие обврски 
нема да се применат одредбите на точка 1 од оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 181 
8 ноември 1972 година 

Белград 

540. 

Врз основа на член 36, во врска со член 61 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршеа совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИТЕ ШТО ЌЕ ГИ 
ОСТВАРАТ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ 
ПРАВНИ ЛИЦА 

1. Девизите остварени со вршење на својата 
дејност или по друг основ општествените органи-
зации, здруженијата на граѓани и граѓанските 
правни лица можат да ги држат на девизна сметка 
ка ј овластената банка и да ги користат за соп-
ствени потреби во врска со вршењето на својата 
дејност, или можат да ќ ги продадат на овласте-
ната банка. 

2. Корисниците на девизите од точка 1 на оваа 
одлука можат да ги плаќаат со остварените девизи 
стоките што се увезуваат врз основа на стоковниот 
контингент, девизниот контингент или со дозво-
ла — само во рамките на количините и износите 
што им се утврдени. 

3. Девизите од точка 1 на оваа одлука корисни-
ците на девизите од таа точка не можат да ги 
здружуваат или отстапуваат. По исклучок, овие ко-
рисници на девизите можат меѓусебно да ги здру-
жуваат или отстапуваат тие девизи во рамките на 
еден сојуз односно едно здружение. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да Бажи Одлуката за располагање 
со девизите што ќе ги остварат општествени орга-
низации, здоуженија на граѓани и граѓански прав-
ни лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66). 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 182 
8 ноември 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ,. е. р 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. 

541. 

Врз основа на член 36, во врска со член 56 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТ-
СТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТРАН-

СТВО 

1. Организациите на здружениот труд што из-
везуваат стоки и, услуги во свое име и за своја 
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сметка или во свое име и за туѓа сметка, како и 
овластените банки, што имаат претставништва и 
делегати во земјите на Азија, Африка и Латинска 
Америка, во Австралија и на Нов Зеланд, можат 
да ги плаќаат трошоците на тие претставништва и 
делегати и со купување на девизи од овластените 
банки. 

Се овластува Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, во спогодба со Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи, на предлог од Сто-
панската комора на Југославија, да ги одредува и 
другите земји или подрачја БО кои плаќањето на 
трошоците на претставништвата и делегатите се 
врши според одредбата на став 1 од оваа точка. 

2. Како трошоци на претставништвата и деле-
гатите од точка 1 на оваа одлука се сметаат: лич-
ните доходи на персоналот на претставништвата 
и делегатите, закупнината за деловните простории 
и трошоците врзани за користењето и одржувањето 
на тие простории, трошоците на поштенските, те-
леграфските и телефонските услуги и патните 
трошоци на персоналот на претставништвата и де-
легатите. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за плаќањето 
на трошоците на претставништвата и делегатите 
на стопанските организации ЕО странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 30/69). 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 183 
8 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

542. 

Врз основа на член 76 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72), Со-
јузниот извршен совет донесува-

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИТЕ ШТО ЌЕ ГИ 

ОСТВАРАТ ГРАЃАНИ 

1. Девизите што ќе ги остварат ЕО странство по 
основите одредени во точка 2 на оваа одлука, ако 
не и ги продадат на овластената банка или на ов-
ластениот менувач, граѓаните можат да ги стават на 
девизна сметка или на девизен штеден влог и со 
нив да располагаат според одредбите на оваа од-
лука. 

Девизните сметки и девизните штедни влогови 
од став 1 на оваа точка гласат на име и се водат 
ка ј овластените банки. 

2. На девизна сметка или. на девизен штеден 
влог ка ј овластената банка граѓаните можат да ста-
ваат девизи што ќе ги остварат според следните ос-
нови, и тоа: 

1) 100% од износите што претставуваат заштеда 
од дневници, плати, стипендии или заработка: од 
личниот труд за време на престојот во странство; 

2) 100% од износите остварени по основ на ав-
торски хонорари на научни работници и уметници, 
како и од износите остварени зз, стручни работи из-
вршени бо Југославија за сметка на странски лица 
со живеалиште во странство; 

3) 100% од износите остварени по основ на на-
следство, отштети, осигурувања и слични надомес-
тоци ; 

4) 50% од износите остварени по основ на пен-
зии, инвалиднини, алиментации и други периодични 

примања од странство, како и по о ш е в ш помошти 
и подароци добиени од странство. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 став 1 
на оваа одлука, граѓаните не можат да ставаат на 
девизна сметка или девизен штеден влог ефективни 
странски пари (валути) остварени по основите оД 
точка 2 под 2, 3 и 4 на оваа одлука. 

4. Граѓаните што ставаат девизи на девизна 
сметка или девизен штеден г^лог се должни на овла-
стената банка да и дадат писмена изјава по кој ос-
нов од точка 2 на ^ в а а одлука се здобиле со деви-
зите. ^ 

б. Девизите што ги имаат на девизната сметка 
или на девизниот штеден влог к а ј овластената бан-
ка граѓаните можат да ги користат БО оној вид де-
визи во кои се остварени. На барање од граѓаните 
овластената банка може да изврши замена на де-
визите за оној вид девизи и во овие износи што ќе 
ги одреди Народната банка на Југославија. 

6. Девизните сметки и девизните штедни вло-
гови ка ј овластената банка се водат на името на 
сопственикот на девизите. Девизите ставени на де-
визна сметка односно девизен штеден влог сопстве-
никот може да ги користи за плаќање во странство 
или во Југославија во согласност со важечките 
прописи, и тоа за своите лични потреби и за IIOT-
ребите на членовите на своето семејство (бразен 
другар, деца, родители, брака и сестри). 

7. Девизите што ќе ги примат со дознака од 
странство или со чек, граѓаните можат да ги кори-
стат и за купување авионски или бродски билети 
на странски превозници. 

Граѓаните можат да купуваат билети од став 1 
на оваа точка и за ефективни странски пари, по 
одобрение од народните банки на републиките од-
носно од народните банки на автономните покраини 
и со доказ дека парите ги примиле од странство. 

8. Барањата за ставање на остварените девизи 
на девизна сметка или девизен штеден влог, како 
и барањата за користење на девизите во смисла на 
точка 7 од оваа одлука по дознаките од странство, 
што на корисниците им се исплатени преку меѓу-
народни поштенски или банкарски упатници во ди-
нари, можат да се поднесуваат во рок од 60 дена 
од денот на приемот на диварската противвредност. 

9. Банката што ги врши работите на собирањето 
на девизното штедење според одредбите на оваа од-
лука може да купува девизи во височина 10% од 
пресметаната камата во девизи по девизните сметки 
и девизните штедни влогови на граѓаните на 31 де-
кември претходната година или во височина до 10% 
од зголемената состојба на тие сметки и штедни 
влогови помеѓу 1 јануари и 31 декември претход-
ната година, и тие девизи да ги користи за покри-
вање ца трошоците што ги има во врска со тие ра-
боти. 

10. Одредбата на точка 2 под 1 на оваа одлука 
ќе се применува и во поглед на девизите што југо-
словенските иселеници ги вложуваат на штедење 
к а ј домашни банки, девизите што иселениците — 
повратници ги внесуваат при враќањето во Југо-
славија и девизите што иселениците — повратници 
ги оствариле за време на престојот во странство а 
кои ќе ги внесат во Југославија по враќањето во 
Југославија. 

На девизите што иселениците — повратници ќе 
ги остварат по враќањето во Југославија во поглед 
ставањето на девизна сметка или девизен штеден 
влог, зависно од основот по кој се стечени, ќе се 
применуваат соодветните одредби на оваа одлука. 

11. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за располага-
ње со девизите што ќе ги остварат граѓани („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/бб и 28/71). 
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13. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 184 
8 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

543. 

Брз основа на член 31 став 1 во врска со член 
28 точка 1 од Законот за општествена контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИ-

РАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 
26/72, 28/72, 30/72, 31/72, 35/72, 38/72 и 54/72) по точка 
3 (5) се додава нова точка 3 (6), која гласи: 

„3 (6) Организациите на здружениот труд што 
произведуваат азбестно-цементни производи, своите 
постојни продажни цени на тие производи можат да 
ги зголемат до 16%." 

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

P. IT. бр. 185 
8 ноември 1972 година 

, Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

544. 

Врз основа на член 28 од Законот за условите 
и постапката за санација на организациите на здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ВРШАТ ВОНСТОПАН-

СКА ДЕЈНОСТ 

1. Како организации на здружениот труд што, во 
смисла на оваа одлука, вршат вонстопанска дејност, 
се сметаат: 

1) во областа на образованието: основните учи-
лишта, училиштата за квалификувани работници, 
техничките и други училишта за стопанство и оп-
штествени служби, гимназиите и средните стручни 
училишта, вишите и високите школи и факултети 
И другите училишта (специјални училишта за обра-
зование на возрасни, училишта за дополнително о-
бразование и др.); 

2) во областа на научната дејност: академиите 
на науките и уметностите и научните установи; 

3) во областа на културно-просветната дејност: 
музеите, архивите, збирките и галериите, заводите 
$а заштита на културните споменици и природни-

те знаменитости, рсставраторсхите заводи, центрите 
за култура, работничките и народните универзитети, 
библиотеките и чита линиите, домовите на културата 
и другите културно-просветни установи; 

4) во областа на уметничко-забавната дејност: 
театарско-сценските установи, филхармониите, сим-
фониските, камерните и забавните оркестри и ан-
самбли на народни игри; 

5) во областа на здравствената дејност: аглбу-
лантно-поликлиничките и диспанзереките установи, 
болничките (стационарните) установи, хигиенските и 
противепидемиските установи и медицинските цен-
три; 

6) во областа на социјалната заштита: устано-
вите за дневен престој и слободни активности на 
децата (јасли, детски градинки, забавишта, пионер-
ски домови и ел.), домовите за деца без родителска 
грижа, за инвалидни и воспитно запуштени деца и 
младина, ученичките и студентските домови (за 
средиошколска младина, за ученици во стопанство-
то и за студенти), установите за хаби литанија и ре-
хабилитација, установите за социјална заштита ка 
возрасни лица и другите установи за социјална заш-
тита (прифатилишта, центри за социјален труд, пси-
холошки советувалишта и ел.); 

7) установите ЕО областа на физичката култура, 
освен спортските организации во кои се зачленети 
професионални спортисти. 

2. Оваа одлз^ка влегува во сила осмиот дон од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 186 
8 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

545. 

Врз основа на член 75 од Законот за девизно 
работење („Службен лист »а СФРЈ", бр. 33/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ 

ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИ 

1. За плаќање на судски и други такси, на тро-
шоци за правна помош на странски правосудни 
органи во случаите кога југословенски правосудни 
органи ќе побараат правна помош од странски 
правосудни органи по граѓански спорови, за сто-
рени сообраќајни прекршоци во странство, за на-
мирување болнички трошоци во странство што 

настанале поради непредвидени' околности иги 
несреќни случаи, као и за патни трошоци при исе-
лување на лица со југословенско државјанство 
или на лица без државјанство, овластените банки 
можат да им продаваат на граѓани девизи до из-
носот од 600 динари по секој од тие основи. 

За плаќање на судски и други такси и на тро-
шоци за правна помош на странски правосудни 
органи, девизите можат да се продаваат под услов 
граѓаните да и го поднесат на овластената баг-жа 
барањето на странски орган за наплата на тие 
такси и трошоци или потврда од домашен суд со 
која се потврдува дека странскиот правосуден ор-
ган бара надоместок на трошоците за укажана 
правна помош; за намирување на такси за сторени 
сообраќајни прекршоци во странство девизите мо-
жат да се продаваат под услов наплатата да се 
бара преку југословенски претставништва во стран-
ство или преку друг надлежен орган во Југосла-
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вија, а но другите основи од став 1 на оваа точка — 
ако 'граѓаните, врз основа на еднообразни крите* 
риуми што ќе ги одреди Народната банка на југо-* 
славија, на овластената банка и поднесат соодвет-
ни писмени докази при поднесувањето на барањето 
за купување девизи за односните цели. 

2. За дозначување помошти во странство до 
членови на семејство (брачен другар, деца, роди-
тели, браќа и сестри), овластената банка еднаш го-
дишно може да им продава девизи на граѓани до 
износот од 600 динари, и тоа врз основа на одобре-
ние од народната банка на републиката односно од 
народната банка ка автономната покраина. 

3. Бо сосем исклучителни случаи, како што се: 
пренос на посмртни остатоци, придружување на 
тешки болни и други неопходни потреби, овласте-
ните банки, врз основа на одобрение од Народната 
банка на Југославија, можат да им продаваат де-
визи на граѓани до износот на фактичните тро-
шоци. 

4. Девизите потребни за плаќање на индиви-
дуални котизацпи за членство .во меѓународни ор-
ганизации, граѓаните ги купуваат ка ј овластената 
банка, по одобрение од републичкиот орган над-
лежен за работите во областа на науката, а за тро-
шоците за заштита на патенти во странство — врз 
основа на сметката за трошоците и таксите на оваа 
заштита. 

5. Овластената банка може на граѓани за нив-
ните потреби да врши замена на злато за девизи. 

6. За групни односно поединечни туристички 
патувања на граѓани во странство овластените бан-
ки можат да продаваат девизи во рамките на до-
говорите што, согласно со општите мерила што ќе 
ги одреди Народната банка на Југосалавија, народ-
ните банки на републиките односно народните бан-
ки на автономните покраини, ги склучиле со ту-
ристичките претпријатија односно со туристичките 
бира. 

7. Граѓаните што приватно патуваат во стран-
ство со свое моторно возило еднаш годишно можат 
да купат бонови кај Авто-мото сојузот на Југо-
славија за к у г л а њ е во странство на бензин за 
.моторно возило. 

Боновите за купување бензин во странство гра-
ѓаните ги купуваат за динари, а овластената банка 
ќе му продава на Авто-мото сојузот на Југославија 
потребни девизи за плаќање на купениот бензин 
во странство за тие бонови. 

Авто-мото сојузот на Југославија може да про-
дава бензински бонови за супер-бензин и за нор-
мален бензин, во согласност со договорите што ги 
склучил со странските продавачи на бензин, и тоа 
до 200 литра за патување во сите земји.4 Оваа ко-
личина се намалува на една половина за мотор-
цикли а на една четвртина за мопеди. 

8. Технички упатства за спроведување на, оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за износите 
и условите за продавање девизи на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 52/67 и €0/71). 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 187 
8 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е, р. 

548. 

Врз основа на член 4 од Законот за посебно .ко-
ристење па одредени обврзници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72) и точка 3 од Одлуката за користе-
ње на одредени обврзници и други хартии од вред-
ност за плаќање на парипа и други увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/72), сојузниот се* 
кретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ 1М1АЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИА 
ОДРЕДЕНИ ОБВРЗНИЦИ 

- Член 1 
Обврзниците издадени од страна на општестве-

но-политички заедници (федерацијата, републики-
те, автономните покраини и општините) и други 
корисници на општествени средства, во согласност 
со Законот за посебно користење на одредени об-
врзници и со Одлуката за користење на одредени 
обврзници и други хартии од вредност за плаќање 
на царина и други увозни давачки, а под условите 
и на начинот предвиден со овој правилник, можат 
да се користат за полагање на гарантни износи, за 
држење во средствата на резервите и за плаќање 
придонеси, даноци, царина и други давачки. 

Член 2 
Како други корисници па општествени средства 

од Заклонот за посебно користење на одредени об-
врзници, во смисла на овој правилник, се подразби-
раат интересните заедници и други слични органи-
зации што се финансираат од придонеси, даноци и 
други давачки непосредно или преку буџетите на 
оп штос твеио - п ол и тич км те за ед ници. 

Член 3 
Како обврзници на општествено-политички за-

едници односно на други корисници на општествени 
средства, во смисла на овој правилник, се сметаат 
и обврзниците што за сметка на општествено-иоли-
тичка заедница односно на друг корисник на опште-
ствени средства ги издала банка или друга парична 
организација. 

. Член 4 
За полагање на гарантни износи, во смисла на 

Законот за депонирање гарантни износи за инвес-
тиции во основни средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/65 и 10/70), можат да се користат об-
врзниците на општествено-политичките заедници 
што втасуваат за наплата (амортизација) пред исте-
кот на рокот предвиден за изградбата на инвести-
ционен објект. 

Член 5 
За гарантните износи, во смисла на овој правил-

ник, обврзниците се користат со полагање к а ј над-
лежната Служба на општественото книговодство (во 
понатамошниот текст: Службата). 

Член 6 
Ако обврзниците имаат повеќе ануитетски ку-

пони, за полагање на гарантни износи можат да се 
користат само а нуи тете ките купони што втасуваат 
за наплата (амортизација) пред истекот на рокот 
предвиден за довршување на изградбата на инвес-
тиционен објект. 

Член 7 
Полагањето на обврзниците за гарантни износи 

се врши к а ј Службата к а ј која инвеститорот има 
жиро-сметка. 
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При полагањето на обврзниците односно на ану-
итетските купони на обврзниците, инвеститорот е 
должен да и поднесе на Службата доказ за рокот 
предвиден за довршување на изградбата на инвести-
ционен објект за кој го врши полагањето на га-
рантниот износ. 

Член 8 
Ако полагањето на гарантниот износ се врши 

во обврзник , инвеститорот е должен да состави 
спецификација на обврзниците што ка ј Службата 
ги депонира. Спецификацијата мора да ги содржи 
следните податоци: назив и седиште на издавачот, 
број и серија на обврзниците, височина на износот 
на кој обврзниците гласат, рок во кој обврзниците 
односно ануитетските купони на обврзниците вта-
суваат за наплата (амортизација), вкупен износ на 
вредноста на поднесените обврзници односно ану-
итетски купони, место и датум на издавањето на 
обврзниците и датум кога депонирањето на обврз-
ниците односно на ануитетските купони на обврзни-
ците е извршено ка ј Службата. 

Спецификацијата од став 1 ^на овој член ја сос-
тавува корисникот на општествени средства во три 
примероци, од кои два примерока со депонираните 
обврзници односно ануитетски купони на обврзни-
ците задржува Службата, а еден примерок, заверен 
од Службата, му останува на корисникот на опште-
ствени средства што обврзниците односно ануитет-
ските купони ги депонирал. 

Член 9 
Службата ги наплатува обврзниците односно а -

нуитетските купони на обврзниците, положени на 
име гарантен износ, во рокот кога тие втасуваат за 
наплата (амортизација). 

Член 10 
Паричните средства на сметките на гарантните 

износи, формирани пред влегувањето во сила на 
Законот за посебно користење на одредени обврзни-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72), можат да 
се заменуваат со обврзници односно со соодветни 
ануитетски купони на обврзници, депонирани во 
смисла на овој правилник. 

Член 11 
Организациите на здружениот труд од областа 

на стопанството и на општествените служби и дру-
гите корисници на општествени средства, до 30°/о од 
средствата на резервите можат да држат во обврз-
ници издадени од страна на општествено-политички 
заедници. 

Како средства на резервите, во обиела на овој 
правилник, се подразбираат средствата формирани 
според одредбите на Законот за средствата на ре-
зервите („Службен лист на СФРЈ'*, бр. 26/72) и чл. 
18 и 19 од Законот за банките и за кредитното и 
банкарското работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71). 

Член 12 
Обврзниците што ги издал корисник на опште-

ствени средства, не може корисникот да ги користи 
за држење во средствата на резервите. 

Член 13 
Полагањето на обврзниците, издадени од страна 

на општествено-политички заедници, за држење во 
средствата на резервите ка ј Службата и наплатата 
на положените обврзници се вршат согласно со од-
редбите на чл. 6 до 9 од овој правилник. 

Член 14 
Плаќањето на придонесот, данокот и другите 

давачки со обврзници издадени од општествено-по-
литички заедници и од други корисници на опште-

ствени средства, се врши со предавање на обврзни-
цата односно на ануитетските купони на обврзни-
ците до Службата ка ј која обврзникот на придоне-
сот, на данокот односно на друга давачка има жиро-
-сметка. 

Корисникот на општествени средства што пла-
ќањето на придонесот, данокот односно друга да-
вачка го врши со обврзници, е должен на Службата 
да и поднесе спецификација на обврзниците, со след-
ните податоци: назив и седиште на издавачот на 
обврзниците, број и серија на обврзниците, висо-
чина на износот на кој обврзниците гласат, рок во 
кој обврзниците односно ануитетските купони на об-
врзниците втасуваат за наплата (амортизација), из-
нос на вредноста на обврзниците односно на ануи-
тетските купони на обврзницата, место и датум на 
издавањето на обврзницата, датум кога обврзницата 
односно ануитетскиот купон и е предаден на Служ-
бата, вид на обврската што со обврзниците односно 
со ануитетските купони се плаќа и назив на опште-
ствено-политичката заедница односно на друг ко-
рисник на општествени средства на кој плаќањето 
се врши. 

Спецификацијата од став 2 на овој член се под-
несува во три примероци, од кои два примерока 
задржува Службата, а еден примерок од специфи-
кацијата заверен од Службата, му останува на ко-
рисникот на општествени средства што плаќањето 
со обврзници го врши, и му служи како исправа за 
книжење. 

Член 15 
Граѓаните и граѓанските правни лица плаќањето 

на придонеси^ даноци и други давачки со обврзници 
можат да го ̂  вршат со предавање обврзниците на 
Службата на чие подрачје имаат живеалиште од-
носно седиште, со назначување на придонесот, да-
нокот односно друга давачка што со обврзниците се 
плаќа и со наведување на називот на општествено-
-поли гичката заедница односно на другиот корисник 
на општествени средства кому плаќањето се врши. 

Член 16 
За плаќање на царина и на друга увозна давачка 

можат да се користат само обврзници издадени од 
страна на федерацијата, ако втасуваат за наплата 
(амортизација) до крајот на годината во која цари-
ните односно другите увозни давачки се плаќаат. 

Член 17 
Придонесите,, даноците, царината и другите да-

вачки, што встасуваат за наплата во годината во 
која плаќањето се врши, можат да се плаќаат со 
обврзници односно со ануитетски купони на обврз-
ници што втасале за наплата а не се застарени или 
кои втасуваат за наплата до крајот на годината во 
која плаќањето се врши. 

Член 18 
За плаќање придонеси, даноци, царини и други 

давачки на општествено-политичка заедница однос-
но на корисник на општествени средства, можат да 
се користат само обврзници што таа општествено-
-политичха заедница односно тој корисник на оп-
штествени средства ги издал. 

Со обврзници издадени од страна на укинати 
општествено-политички заедници односно корисни-
ци на општествени средства, можат да се плаќаат 
придонеси, даноци и други давачки на општествено-
-политичка заедница односно на друг корисник на 
општествени средства што ги презел правата и об-
врските на укинатата општествено-полптичка заед-
ница односно на укинат друг корисник на опште-
ствени средства. 

Член 19 
За предадените обврзници Службата издава по-

тврда која содржи: назив и седиште на издавачот, 
број и серии на обврзниците, износ на кој обврзни-
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ците односно ануитетските купони на обврзниците 
гласат, датум кога обврзниците втасуваат за напла-
та, износ на вредноста на обврзниците односно анзг-
итетскиот купон на обврзниците, износ и видови на 
обврските што со обврзниците односно ануитетските 
купони на обврзниците се плаќаат и датум кога на 
Службата обврзниците односно ануитетскиот купон 
на обврзниците и се предадени. 

Потврдата од став 1 на овој член служи како 
доказ за извршеното плаќање на придонесот, дано-
кот, царината односно друга давачка. 

Член 20 
Ако предадената обврзница гласи на износ по-

голем од износот на придонесот, данокот, царината 
односно друга давачка, издадената потврда се смета 
како доказ за плаќање само во делот што одговара 
на износот на придонесот, данокот, царината односно 
другата давачка за годината во кој[а обврзницата 
односно ануитетскиот купон на обврзницата е пре-
даден. Другиот дел на износот на кој потврдата гла-
си, се исплатува во рокот што е означен во преда-
дената обврзница. На плаштот на предадената об-
врзница односно на ануитетскиот купон на обврз-
ницата Службата го запишува износот што е амор-
тизиран со употреба за плаќање на придонес, данок, 
царина односно друга давачка и износот што оста-
нува за дополнителна амортизација. 

Член 21 
Обврзниците односно ануитетските купони на 

обврзниците, употребени за плаќање на придонеси, 
даноци, царини односно други, давачки, Службата 
и доставува на општествено-политичката заедница 
односно на другиот корисник на општествени сред-
ства што е означен како нивни издавач, со назна-
чување на датумот кога продажбата на обврзницата 
односно ануитетскиот купон на обврзницата е из-
вршена и видот на придонесот, данокот, царината 
или другата давачка за чие плаќање обврзницата 
односно ануитетскиот купон е користен. 

Ако за сметка на издавачот исплатата на об-
врзница ја врши банка или друга парична органи-
зација, примените обврзници односно ануитетски 
купони на обврзници Службата и ги доставува на 
банката односно на паричната организација што 
амортизацијата на обврзниците ја врши. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-11434/1-72 
6 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

547. 

Врз основа на точка 9 од Одлуката за условите 
за доделување на посебниот износ на глобалната де-
визна квота („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/72), 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ-
ТО И НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПОСЕБ-
НИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 

КВОТА 

1. Организациите на здружениот труд кои, во 
смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за условите за 
доделување на посебниот износ на глобалната де-

визна квота, поднесуваат барање врз основа на 
точка 6 рд таа одлука да им се одреди посебен 
износ на глобалната девизна квота, се должни да 
ја приложат кон тоа барање следната документа« 
ција: 

1) потврда од овластената банка за износот на 
девизниот прилив во девизи што се од "значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања, што организацијата на здружениот труд го 
остварила во претходниот годишен период со извоз 
на производи од сопствено производство. Како прет-
ходен годишен период се подразбира период од два-
наесет месеци, што му претходи на месецот во ко ј 
барањето за доделување на посебниот износ на 
глобалната девизи^квота е поднесено; 

2) преглед на извозот на производи од сопствено 
производство извршен во претходниот годишен пе-
риод, како и преглед на извозот на такви производи 
што ќе се оствари во годишниот период за ко ј се 
бараат средствата на посебниот износ на глобалната 
девизна квота, прикажани по видови, количина и 
вредност на производите, а според тарифните бро-
еви од Списокот на стежите за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз ко ј е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/70, со понатамошните измени и дополненија); 

3) преглед по видови, количина и вредност иа 
суровините и другите репродукциони материјали чиј 
увоз ќе се плаќа од посебниот износ на глобалната 
девизна квота, прикажани според тарифните брое-
ви од Списокот на стоките за кои се утврдуваат ус-
ловите за извоз и увоз кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран. 

2. Организацијата на здружениот труд на која, 
во смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за условите за 
доделување на посебниот износ на глобалната де-
визна квота, и е одреден посебен износ на глобал-
ната девизна квота, во рок од 30 дена од денот на 
истекот на периодот за кој се обврзала дека ќе ост-
вари девизен прилив е должна на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија да му поднесе по-
тврда од овластената банка за девизниот прилив 
што го остварила. 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ЕО „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 11025 
10 ноември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

548. 

Врз основа на точка 15 од Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти односио на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1973 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/72), сојузниот секретар за надвореш-
на трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕ-

ШТАИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТО-
КОВНИТЕ КОНТИГЕНТИ ОДНОСНО НА ДЕВИЗ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 

1973 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на стоковните контин-
генти односно на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година во смисла на точка 4 од Од-
луката за постапката за утврдување и распределба 
на стоковните контингенти односно на девизните 
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контингенти за увоз на стоки во 1973 година (во 
понатамошниот текст: Одлуката), Стопанската ко-
мора на Југославија му доставува на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија извештај кој 
треба да ги содржи причините поради кои не дош-
ло до постигање договор и податоци за оствареното 
производство и за потрошувачката на односните 
производи во 1972 година, за обемот на остварениот 
увоз на односните производи во 1972 година и за 
планираниот обем на производството и потрошувач-
ката на односните производи за 1973 година, врз 
база на податоците на организацијата на здруже-
ниот труд, како и податоци за остварениот извоз на 
односната групација во 1972 г ^ и н а на пазари на кои 
се остваруваат девизи од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања. 

2. Заради доделување на стоковните контин-
генти односио на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година, во смисла на точка 9 став 1 од 
Одлуката, Стопанската комора на Југославија му 
доставува на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија извештај за извршената распределба кој 
треба да содржи податоци и документација врз ос-
нова на кои стоковниот контингент односно на де-
визниот контингент е распределен врз поодделни 
организации на здружениот труд. 

Заради распределба на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1973 година, во смисла на точка 9 став 2 од 
Одлуката, Стопанската комора на Југославија ^му 
доставува на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија мислерве со податоци за оствареното 
вкупно производство и за остварениот вкупен из-
воз во 1972 година на пазари на кои се остваруваат 
девизи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања и со податоци за 
предвидениот обем на производството и за извозот 
во 1973 година на пазари на кои се остваруваат 
девизи од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања, и тоа посебно за секоја 
организација на здружениот труд, како и преглед 
на учеството на секоја организација на здружениот 
труд во увозот на производи во 1972 година за кои 
се врши распределба на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти. 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист « а 
СФРЈ". 

IL 5р. 11526 
10 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

549. 

Врз основа на точка 18 од Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали за 1973 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/72), сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌА-
Њ Е НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕ-
ПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1973 година, органи;-
зациите на здружениот труд, во*смисла на точка X 
од Одлуката за утврдување и распределбата гло-

балната девизна квота за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за 1973 
година (во понатамошниот текст: Одлуката), му под-
несуваат барање на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, кон кое го прилагаат преписот на 
решението од тој секретаријат за утврдениот износ 
на глобалната девизна квота за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали за 
1972 година. 

Заради коригирање на глобалната девизна квота 
искористена за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали во 1972 година по 
основ на дозвола во смисла на точка 1 став 3 од Од-
луката, . организациите на здружениот труд доста-
вуваат и пополнет и заверен образец ГДК-73/1, кој е 
отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел. 

Заради коригирање, во смисла на точка 1 став 4 
од Одлуката, на глобалната девизна квота за плаќа-
ње на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за кои ќе биде пропишано од 1 јануари 
1973 година да не се увезуваат врз основа на глобал-
ната девизна квота, организациите на здружениот 
труд доставуваат и пополнет и заверен образец ГДК-
-73/2, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин 
составен дел. 

2. Заради утврдување и распределба на износот 
на девизите во смисла на точка 4 од Одлуката, ор-
ганизациите на здружениот труд и доставуваат па 
Стопанската комора на Југославија заверен и по-
полнет образец ГДК-73/3, кој е отпечатен кон оваа 
наредба и е нејзин составен дел, со податоци: 

1) за приливот на девизите што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните плаќа-
ња, остварени со извоз на сопствени производи во 
1971 и 1972 година; 

2) за остварената фактурирана реализација во 
1971 и 1972 година; 

3) за вкупниот износ на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали во 1971 и 1Ѕ72 година; 

4) за состојбата на залихите на готови производи 
на 31 декември 1971 година и на 31 декември 1972 
година. 

Податоците од одредбата под 1 на став 1 на оваа 
точка организациите на здружениот труд ги иска-
жуваат врз основа на својата документација, а ги 
заверуваат овластените банки преку кои организа-
циите на здружениот труд го вршат своето девизно 
работење. 

Податоците од одредбите под 2, 3 и 4 на став 1 
на оваа точка организациите на здружениот труд ги 
искажуваат и заверуваат врз основа на податоците 
од завршните сметки за 1971 и 1972 година. 

Организациите на здружениот труд се должни 
да и ги достават заверените податоци од оваа точка 
на Стопанската комора на Југославија во два при-
мероци, во рокот што таа ќе го одреди. 

Организациите на здружениот труд од областа 
на занаетчиството не доставуваат податоци од оваа 
точка. 

3. Заради утврдување на износот на девизите, 
во смисла на точка 8 од Одлуката, организациите на 
здружениот труд кон барањето поднесуваат и заве-
рен преглед на износите и видовите на девизите, ис-
користени во 1972 година за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали што во 
таа година не се увезувале врз основа на глобалната 
девизна квота а кои во 1973 година се увезуваат по 
тој основ — на образецот ГДК-73/4, кој е отпечатен 
кон оваа наредба и е нејзин составен дел. 

Заради утврдување на износот на девизите во 
смисла на точка 9 од Одлуката, организациите на 
здружениот труд кон барањето поднесуваат и заве-
рен преглед на износите и видовите на девизите ис-
користени во 1972 година за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали што 
во таа година се увезувале врз основа на глобална-
та девизна квота а кои во 1973 година не се увезу-
ваат но тој основ — на образецот ГДК-73/5, кој е 
отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел. 



Страна 1116 — Број 60 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 16 ноември 1972 

Податоците од обрасците ГДК-73/4 и ГДК-73/5 
за износите и видовите на девизите искористени за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали, ги заверуваат овластените банки 
преку кои организациите на здружениот труд го 
вршат своето девизно работење или Народната бан-
ка на Југославија, врз основа на својата евиденција 
и документација. 

4. Организациите на здружениот труд од точка 
12 на Одлуката кон барањето за утврдување на гло-
балната девизна квота, во смисла на точка 13 од 
Одлуката, ги доставуваат следните податоци: 

1) за видот на производите и за обемот на произ-
водството за 1972 и 1973 година, што се искажуваат 
по домашните тековни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони матери-
јали што се потребни за производството во 1973 го-
дина, распоредени по облиците на увозот, а според 
тарифните броеви од Списокот на стоките за кои се 
утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен 
дел на Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија), 
и тоа посебно за постојното а посебно за новото про-
изводство; 

3) за суровините и другите репродукциони мате-
ријали од домашно производство, што се потребни 
за производството во 1973 година, по видовите и до-
машните тековни цени, и тоа посебно за постојното 
а посебно за новото производство; 

4) опис и вредност на опремата со која ќе се 
зголеми постојното производство во 1973 година, од-
носно ќе се врши новото производство; 

5) за извозот на сопствените производи што 
имаат намера да го остварат во 1973 година, по ко-
личината на стоките, вредноста и видовите на деви-
зите ; 

6) акт од надлежниот орган на организацијата 
на здружениот трз^д со кој се потврдува дека орга-
низацијата на здружениот труд вистински почнала 

со редовно производство и датум на почетокот на 
тоа производство. 

За новоизградените производствени организа-
ции во состав на здружено претпријатие или за про-
изводствените организации во состав на здружено 
претпријатие што со новите капацитети го зголему-
ваат своето производство за најмалку 50% во 1973 
година во однос на 1972. година, податоците од оваа 
точка се подр*есуваат само за тие организации. 

Организациите на здружениот труд ,што со нови-
те капацитети ќе го зголемат производството на ј -
малку за 50% во 1973 година во однос на 1972 годи-
на, покрај податоците од став 1 на оваа точка, кон 
барањето доставуваат^ потврда од Службата на оп-
штественото книговодство за остварениот вкупен 
приход по завршната сметка за 1972 година, како и 
податоци од одредбите под 1, 2, 3 и 4 на став 1 од 
оваа точка — за новооснован погон, ако го наголе-
муваат производството со основањето на тој' погон. 

5. Заради утврдување на износите и видовите на 
девизите во смисла на точка 14 од Одлуката, органи-
зациите на здружениот труд коц барањето поднесу-
ваат и заверен преглед на износите и видовите на 
девизите остварени по основ на претежен извозник, 
а кои ги искористиле за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали врз основа 
на глобалната девизна квота во 1972 година — на 
образецот ГДК-73/6, кој е отпечатен кон оваа на-
редба и е нејзин составен дел. 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 11028 
10 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, е. р. 

Назив на организацијата на здружениот труд 
Образец ГДК-73/1 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ИСКОРИСТЕНИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ШТО СЕ 
УВЕЗУВАЛЕ ПО ОСНОВ НА ДОЗВОЛА ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕ-

ЦИ НА 1972 ГОДИНА 

Од износот во колона 6 

Заверува овластената банка (потписи на генералниот директор и на раководите-
лот на стопанско-сметковниот сектор) 

*) Одредени клириншки земји: Бразилски Грчки ПЈ. 
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ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/1 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5. 
Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 

Образец ГДК-73/2 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПР-
ВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА, ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ ОД 1 ЈАНУАРИ 1973 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ 

ОСНОВ 

Од износот во колона 6 

Заверува овластената банка (потписи на генералниот директор и на раководите-
лот н^ стопанско-сметковниот сектор) 

*) Одредени клириншки земји: Бразилски П$, Грчки ПЈ. 

ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/2 
Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определувана на ^стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5. 
Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарска противвредност на девизите од колона 6 искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 

. . Образец ГДК-73/3 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКА 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРО-

ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА 

Ред. - 1971. 1972. 
број О п и с година година Забелешка 

во динари 

1 2 3 4 5 

1. Прилив на девизите што се од значење за одр-
жување на ликвидноста во меѓународните плаќа*-
ња остварен во — — — — — — — — — 
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1 2 3 Ч 5 

2. Остварена фактурирана реализација 
3. Состојба на залихите на Готови производи на 31 

декември 1971 и 31 декември 1972 година 
4. Вкупен износ на девизите искористен за плаќање 

на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали — — — — — — —* — — — 
— во девизи што се од значење за одржување на 

ликвидноста во меѓународните плаќања 

— во одредени клириншки девизи* 

4' 
За организацијата на здружениот труд заверува: 

Заверка на овластената банка Раководител на стопанско-сметковниот сектор, 

*) Одредени клириншки земји: Бразилски П$, Грчки 

ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/3 

1. Под ред. број 1 во колони 3 и 4 организациите на здружениот труд искажуваат податоци за остваре-
ниот девизен прилив во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања во наведените години. Овие податоци ги заверуваат овластените банки преку кои организа-
циите на здружениот труд го вршат своето девизно работење, врз основа на својата евиденција и до-
кументација 
Ако организациите на здружениот труд своето девизно работење го вршат преку повеќе овластени 
банки, заверката на податоците ќе се изврши ка ј секоја овластена, банка посебно, со тоа што кон 
така заверените податоци во образецот се прилага и рекапитулација на остварениот прилив. 

2. Податоците за оствареното производство се искажуваат според фактурираната реализација, а врз 
основа на завршните сметки за 1971 и 1972 година. 

3. Состојбата на залихите се искажува ^ о колони 3 и 4, и тоа од завршните сметки за 1971 и 1972 го-
дина 

4. Под ред. број 4 се искажува вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали, без оглед на режимот на увозот, а посебно во девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и посебно во одредени 
клириншки девизи. 

Образец ГДК-73/4 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 
ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА, ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛ-

НАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ ВО 1973 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 

Заверува овластената банка 
(потписи на генералниот директор и на раководите-

лот на стопанско-сметковниот сектор) 

*) Одредени клириншки земји: Бразилски П&, Грчки П$. 
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ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/4 

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот на стоки. 
Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува режимот на увозот на стоки што се применувал во Д972 година. 
Во колона 3 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регу-
лиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 4 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во ..колони 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колана 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 5 и 6. 
Во колони 8Г$Јк10 и 11 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7, искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 

Образец ГДК-73/5 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 
ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА, ШТО ВО 1972 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА 

ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ ВО 1973 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 

Заверува овластената банка (потписи на генералниот директор PI на раководите-
лот на стопанско-сметковниот сектор) 

•) Одредени клириншки земји: Бразилски П$, Грчки П$. 

ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/5 

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот. 
Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 3 се внесува шифрата според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5. 
Во колони 7, 8, 9 и 1о се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6, искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 
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Образец ГДК-73/6 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВ НА ПРЕТЕЖЕН ИЗВОЗНИК 
А ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ПО ОСНОВ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ВО 1972 ГОДИНА 

Од износот во колона 6 

— (потписи на генералниот директор и на раководите-
Заверува овластената банка лот на стопанско-сметковниот сектор) 

*) Одредени клириншки земји: Бразилски П?, Грчки П$. 

ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-73/6 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5. 
Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7 искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 

550. 

Врз основа на точка 20 од Одлуката за орга-
низациите на здружениот труд што суровините и 
другите репродукциони материјали, чиј увоз е ре-
гулиран, ги увезуваат во одреден однос спрема 
остварениот девизен прилив по извозот во 1973 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72), сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИ-
НА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА 
УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗ-

ВОЗОТ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на односот на увозот 
спрема девизниот прилив по извозот за 1973 годи-
на, организациите на здружениот труд, во смисла 
на точка 2 став 1 од Одлуката за организациите 

на здружениот труд што суровините и другите 
репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, 
ги увезуваат во одреден однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1973 година (во по-
натамошниот текст: Одлуката), му поднесуваат ба-
рање на Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, кон кое го прилагаат преписот на решението 
на тој секретаријат за утврдениот однос на увозот 
спрема извозот за 1972 година и пополнет и заве-
рен образец BE3-73/1, које е отпечатен кон оваа 
наредба и е нејзин составен дел. 

Заради коригирање, во смисла на точка 2 став 
2 од Одлуката, на односот на увозот спрема девиз-
ниот прилив по извозот од 1972 година за износот 
на девизите искористени за плаќање на увозот на 
суровините и другите репродукциони материјали по 
основ на девизниот контингент и увозната дозвола 
во IV квартал на 1971 година и во првите девет 
месеци на 1972 година, организациите на здруже-
ниот труд кон барањето доставуваат и пополнет и 
заверен образец BE3-73/2 кој е отпечатен кон оваа 
наредба и е нејзин составен дел. 

Заради коригирање, во смисла на точка 2 став 
3 од Одлуката, на односот на увозот спрема девиз-
ниот прилив по извозот од 1972 година, за износот 
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на девизите искористени за плаќање на увозот на 
суровините и другите репродукциони материјали, 
за кои ќе биде пропишано од 1 јануари 1973 година 
да не се увезуваат врз основа на глобалната де-
визна квота, организациите на здружениот труд 
кон барањето доставуваат и пополнет и заверен 
образец BE3-73/3, кој е отпечатен кон оваа наредба 
и е нејзин составен дел. 

2. Заради утврдување и распределба на допол-
нителниот износ на глобалната девизна квота од-
носно заради коригирање на односот на увозот 
спрема извозот, во смисла на тон. 4 и 8 од Одлу-
ката, организациите на здружениот труд и доставу-
ваат на Стбпанската комора на Југославија попол-
нет образец BE3-73/4, кој е отпечатен кон оваа на-
редба и е нејзин составен дел, за приливот на де-
визите што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања остварени со из-
возот на производи од сопствено производство во 
1971 и 1972 година, заверен од овластената банка 
преку која организациите на здружениот труд го 
вршат своето девизно работење врз основа на до-
кументацијата за остварениот девизен прилив. 

Организациите на здружениот труд се должни 
да и ги достават заверените податоци од став 1 
на оваа точка на Стопанската комора на Југосла-
вија во два примерока, во рокот што таа ќе го 
одреди. 

3. Заради утврдување на износот на девизите, 
во смисла на точ. 10 и 11 од Одлуката, организа-
циите на здружениот труд кон барањето поднесу-
ваат пополнет и заверен преглед на износите и ви-
довите на девизите искористени во 1972 година за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали што во таа година не се увезу-
вале врз основа на глобалната девизна квота, а 
кои во 1973 година се увезуваат по тој основ (точка 
10 од Одлуката) — на образецот BE3-73/5, кој е 
отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, 
односно заверен преглед на износите и видовите 
на девизите искористени во 1972 година за плаќа-
ње на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали што во 1972 година се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 
година не се увезуваат по тој основ (точка 11 од 
Одлуката) — на образецот BE3-73/6, кој е отпе-
чатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел. 

4. Организациите на здружениот труд од точка 
12 на Одлуката, кон барањето за утврдување на од-
носот на увозот спрема извозот за 1973 година, ги 
доставуваат следните податоци: 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1972 и 1973 година, што се искажу-
ваат по домашните тековни цени; 

2) за износот и видот на девизите за пла-
ќање на увозот на суровините и другите репродук-
циони материјали во количините што се потребни 
за производството во 1973 година, распоредени по 
облиците на увозот, а според тарифните броеви од 
Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите 
за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за 
определување на стоките чиј извоз и увоз е регу-
лиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со по-
натамошните измени и дополненија), и тоа посебно 
за постојното а посебно за новото производство; 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство, што се потреб-
ни за производството во 1973 година, по видовите 
и домашните тековни цени, и тоа посебно за постој-
ното а посебно за новото производство; 

4) опис и вредност на опремата на која ќе се 
зголеми постојното производство во 1973 година, 
односно ќе се врши новото производство; 

5) за извозот на сопствени производи што имаат 
намера да го остварат во 1973 година, по количина 
на стоките, вредност и видови на девизите; 

6) акт од надлежниот орган на организацијата 
ка здружениот труд со кој се потврдува дека ор-
ганизацијата на здружениот труд вистински отпоч-
нала со редовно производство и датум на почето-
кот на тоа производство. 

За новоизградените производствени организа-
ции во состав на здружено претпријатие или за 
производствените организации во состав на здру-
жено претпријатие што со новите капацитети го 
зголемуваат своето производство за најмалку 50% 
во 1973 година во однос на 1972 година, податоците 
од оваа точка се поднесуваат само за тие органи-
зации. 

Организациите на здружениот труд што со но-
вите капацитети ќе го наголемат производството 
најмалку за 50% во 1973 година во однос на 3972 
година, покрај податоците од став 1 на оваа точка, 
кон барањето доставуваат и потврда од Службата 
на општественото книговодство за остварениот вку-
пен приход по завршната сметка за 1972 година, 
како и податоци од одредбите под I1, 2, 3 и 4 на 
став 1 од оваа точка — за новооснован погон, ако 
го наголемуваат производството со основањето на 
тој погон. 

5. Организациите на здружениот труд од точка 
16 на Одлуката, кон барањето за утврдување на 
односот на увозот спрема извозот за 1973 година, 
ја доставуваат следната документација: 

1) потврда од овластената банка за остварениот 
девизен прилив во 1972 година во девизи што се од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, остварени со извоз на произ-
води од сопствено производство; 

2) заверен преглед на износите и видовите на 
девизите искористени во 1972 година за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали што во 1972 година се увезувале врз ос-
нова на глобалната девизна квота, а кој треба да 
ги содржи податоците предвидени во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и 
увоз кој е составен дел на Одлуката за определу-
вање на стоките чиј извоз и увоз е регулиран 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамош-
ните измени и дополненија). -

Прегледот од одредбата под 2 на став 1 од оваа 
точка го заверуваат овластените банки преку кои 
организациите на здружениот труд го вршат своето 
девизно работење или Народната банка на Југо-
славија, врз основа на својата евиденција и доку-
ментација; 

3) потврда од Стопанската комора на Југосла-
вија за просечниот однос на увозот спрема извозот 
на односната групација. 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 11027 
10 ноември 1972 година; 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 
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— Образец ВЕЗ-73/1 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКА 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
Њ Е НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА П О Т Р Е Б Н И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА П Л А Ќ А Њ Е НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУК- * 
ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕ-

МА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1973 ГОДИНА 

О п и с 
1971 1972 

година година 

во динари 

Утврден однос на увозот спрема 
извозот по решение на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трго-

вија за 1972 година 
Забелешки 

1 2 3 4 5 

Прилив на девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвиднос-
та во меѓународните плаќања ос-
тварен во — — — — — — 

— (Потписи на генералниот директор и на раководите-
Заверува овластената банка лот на стопанско-сметковниот сектор) 

Назив на организацијата на здружениот труд 
Образец ВЕЗ-73/2 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА П Л А Ќ А Њ Е НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ М А Т Е Р И Ј А Л И ПО ОСНОВ НА В Р З У В А Њ Е НА УВОЗОТ ЗА И З -
ВОЗОТ ШТО СЕ УВЕЗУВАЛЕ В Р З ОСНОВА НА ДЕВИЗНИОТ КОНТИНГЕНТ И ДОЗВОЛА ВО IV 

КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА 

Извршени плаќања Од износот во колона 7 

(Потписи на генералниот директор и на раководите-
Заверува овластената банка лот на стопанско-сметковниот сектор) 

•) Одредени клириншки земји! Бразилски П?, Грчки II?. 
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ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ BE3-73/2 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува режимот на увозот за стоките кои во 1972 година се увезувале по основ на де-
визниот контингент и на увозна дозвола. 
Во колона 3 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 4 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колона 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 5 и 6. 
Шо колони 8. 9. 10 и 11 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7 искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја 

Назив на организацијата на здружениот труд 
Образец ВЕЗ-73/3 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА П Л А Ќ А Њ Е НА У В О З О Т НА СУ-
РОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО О С Н О В Н А В Р З У В А Њ Е Н А УВОЗОТ ЗА 
ИЗВОЗОТ ШТО ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 9 М Е С Е Ц И Н А 1 9 7 2 Г О Д И Н А СЕ 
УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА К В О Т А А З А К О И Ќ Е БИДЕ П Р О П И Ш А -

НО ДЕКА ОД 1 ЈАНУАРИ 1973 ГОДИНА НЕМА ДА СЕ У В Е З У В А А Т П О Т О Ј О С Н О В 

Извршени плаќања Од износот во колона 6 
СЛ 

(Потписи на генералниот дирек-: ор и на ракозодите-
Заверува овластената банка лот на стопанско-сметксвнпот сектор) 

*) Одредени клириншки земји: Бразилски ГР?, Грчки П$. 

ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ BE3-73/3 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз • 
регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка, 
Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5. 
Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 
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Образец ВЕЗ-73/4 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКА 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
Њ Е НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУК-
ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕ-

МА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1973 ГОДИНА 

О п и с 
1971. 1972. 

година година 

во динари 

Утврден однос на увозот спрема из-
возот по решение на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна тргови- Забелешки 

ја за 1972 година 

1 2 3 4 5 

Прилив па девизи што се од значе-
ње за одржз^вање на ликвидноста 
во меѓународните плаќања оства-
рен во — — — — — — — 

(Потписи на генералниот директор и на раководите-
Заверува овластената банка лот па стопанско-сметковниот сектор) 

Образец ВЕЗ-73/5 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА И З Н О С И Т Е И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И Д Р У Г И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 ДЕ-
КЕМВРИ 1972 ГОДИНА ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА 
ДЕВИЗНА КВОТА А КОИ ВО 1973 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ, ЗАР А ДР! КОРИГИРА-

ЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ИЗВОЗОТ ВО 1973 ГОДИНА 

. Заверува овластената банка (Потписи на генералниот директор и на раководите* 
' лот на стопанско^метковниот сектор) 

*) Одредени клириншки земји: Бразилски Н|, Грчк« П$. 
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ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ BE3-73/5 

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот на стоки. 
Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува режимот на увозот на стоки што се применувал во 1972 година. 
Во колона 3 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран („Службен лист на СФРЈ4 ', бр. 58 70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 4 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ од единица на мерка, 
Во колона 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 5 и 6. 
Во колони 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 7 искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 

Образец ВЕЗ-73/6 
Назив на организацијата на здружениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 ДЕКЕМ-
ВРИ 1972 ГОДИНА, ШТО ВО 1972 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗ-
НА КВОТА, А КОИ ВО 1973 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ, ЗАРАДИ КОРИГИРАЊЕ 

НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ИЗВОЗОТ ЗА 1973 ГОДИНА 

Заверува овластената банка (Потписи на генералниот директор и на раководите-
лот на стопанско-сметковниот сектор) 

•) Одредени клириншки земји: Бразилски П$, Грчки П$. 

ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ВЕЗ-73/6 

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот на стоки. 
Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија). 
Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките. 
Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5. 
Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6, искористени за 
плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја. 
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551. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Zeiit" број 43 од 27 ок-
томври 1972 година, кој излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/77 
7 ноември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

552. 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Советот 
на гувернерите^на Народната банка на Југославија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОГОЛЕМИ ПЛАЌАЊА И ДО-
ГОВОРИ ЗА ПОГОЛЕМИ СЕЗОНСКИ НАБАВКИ 

ВО СТРАНСТВО 

1. Одлуката за пријавување поголеми плаќања 
и договори за поголеми сезонски набавки во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 51'бб и 50/67) 
престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

О. бр. 82 
31 октомври 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Претседател 
на Советот на гувернерите -

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

553. 

Врз основа на член 28 став 3 и член 62 точка 
8 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72), Советот на гувернерите на Народната банка 
на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОКРИТША ПО ПРИЈАВИ ЗА 
СКЛУЧЕНА РАБОТА НА УВОЗ И ПО НАЛОЗИ ЗА 

ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

1. Ири донесувањето на редовните пријави за 
склучена работа на увоз организациите на здруже-
ниот труд се должни да поднесат: 

1) доказ дека од својата жиро-сметка и упла-
тиле динарско покритие на Народната банка на Ј у -
гославија во износ кој одговара на вредноста на ре-
довната пријава врз база на продажниот курс кој 
важи на денот на уплатата, или 

2) доказ дека од својата цврста девизна сметка 
и уплатиле девизно покритие на овластената банка 
во износ на девизите што одговара на вредноста на 
редовната пријава. 

2. Народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини нема да 
примаат редовни пријави за склучена работа на увоз 
без поднесување на доказите од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. Динарските покритија од точка 1 под 1 на 
одлука се водат на посебна сметка ка ј народните 
банки на републиките односно ка ј народните^ -шки 
на автономните покраини, а девизните - В а р и т и ја 
од точка 1 под 2 на оваа одлука — на посебната де-
визна сметка ка ј овластените банки. 

Ако народната банка на _ рѕпубликата односно 
народната банка на автономната покраина — ако е 
положено динарско покритие, односно овластената 
банка — ако е положено дезизно покритие, во рок 
од десет дена не //ЕЛМИ од надлежното седиште за 
девизна документарна контрола извештај дека е 
прифатена редовната пријава за склучената работа 
на увоз, на угостителот ќе му го врати покритието 
на истата сметка од која уплатата била извршена. 

4. При предавањето налогот за плаќање во стран-
ство на овластената банка, организацијата на здру-
жениот труд е должна на овластената банка да ќ 
достави и покритие за извршување на налогот во 
износот наведен во став 3 на оваа точка. 

По работите по кои организацијата на здруже-
ниот труд е должна да поднесе пријава за склуче-
ната работа на увоз, покритието на овластената бан-
ка и се доставува од денарскиот износ од точка 1 
под 1 на оваа одлука односно од девизниот износ 
од точка 1 под 2 на оваа одлука. 

При предавањето на налогот за плаќање во 
странство цо работите по кои не се поднесуваат при-
јави за склучените работи, организацијата на здру-
жениот труд доставува покритие од својата жиро-
- сметка во износот што одговара на вредноста на на-
логот за плаќање врз база на продажниот курс што 
важи на денот на поднесувањето на налогот, однос-
но од својата цврста девизна сметка во износот на 
девизите кој одговара на вредноста на налогот. 

Ако налогот се однесува на поголеми плаќања 
во смисла ка важечките прописи за пријавување 
однапред на поголеми плаќања, покритието останува 
депонирано на сметките од точка 3 став 1 на оваа 
одлука до извршувањето на налогот. 

5. На покрити]ата положени според оваа одлука 
не се плаќа камата. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за полагање на 
покритие а по ,пријави за склучена работа на увоз 
и по налози за плаќање во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/72). 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 
1972 година. 

О. бр. 83 
31 октомври 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 
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554. 

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБО-
ТИТЕ НА К Р А Т К О Р О Ч Н О ^ КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југосла-
вија по работите на краткорочно™ кредитирање 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/71, 21/71, 23/71, 

17/72, 35/72, 45/72 и 57/72) во точка 4 став 1 одред-
ба^ѕкиѕд 1 се менува и гласи: 

,Д) кредити за извоз на стоки и услуги — врз 
основа на документите за извршениот извоз на сто-
ки заверени од царинарницата и од девизната до-
кументарна контрола на Народната банка и доку-
ментите за извршување услуги на странски порачу-
в а ч ^ и тоа: 

а) ако извозот се наплатува во девизи од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања, до височина: 

— од 100% од износот на кредиетите што банката 
им ги дала на комитентите за оваа намена, со рок 
за враќање до 30 дена, 

— од 85% од износот на к р е д и т ! ^ што банката 
им ги дала на комитентите за оваа намена, со рок 
за враќање до 60 дена; 

б) ако извозот се наплатува во други девизи — 
до височина од 70 % од износот на кредитите што 
банката им ги дала на комитентите за оваа намена, 
со рок за враќање до 45 дена;". 

Во одредбата под 5 се додава нова прва али-
неја, која гласи: 

„— од 70% од износот на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитентите за таа намена, со 
рок за 'враќање до 3 месеци;". 

Став 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, збо-

ровите: „90 дена од одредбата под 1" се заменуваат 
со зборовите: „60 дена од алинејата 2 на одредбата 
под I под а);", а зборовите: „150 дена" — со зборо-
вите: „вкупно 120 дена, сметајќи од денот на ца-
ринењето на стоките односно од денот на извршу-
вањето на услугата,". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, збо-
ровите: „одредбата под" се заменуваат со зборовите: 
„одредбата под 1 и", а на крајот се додаваат збо-
ровите: „односно од денот на извршувањето на ус-
лугите". 

Досегашниот став 5 станува став 4. 
Во досегашниот став 6, кој станува став 5, во вто-

рата алинеја бројот: ,,90" се заменува со бројот: „60". 
Досегашниот став 7 станува став 6. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето џо „Службен лист на 
СФРЈ". 

О бр. 86 
9 ноември 1972 година 

Белград 

Народна банка на ЈугзслгглзЈа 

Претседател на Советот 
на гувернер:!" е 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 120 ОД ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ОДДЕЛЕНИЕ-
ТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА СОБРАНИЕТО 

НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 

I. Димитровски Радослав, од Прилеп, му се 
обрати на Уставниот суд на Македонија со барање 
за оцена на уставноста и законитоста на одредбите 
на член 120 од Правилникот за работните односи на 
Одделението за внатрешни работи на Собранието на 
општината Прилеп од 9 декември 1970 година. По 
повод на тоа барање Уставниот суд на Македонија 
донесе решение за запирање на постапката и ба-
рањето му го достави на надлежност на Уставниот 
суд на Југославија. Со решението У бр. 48/72 од 5 
април 1972 година Уставниот суд на Југославија 
поведе постапка за оцена на уставноста и закони-
тоста на одредбите на член 120 од Правилникот. 

Според мислењето на подносителот на барање-
то, одредбите на член 120 од Правилникот не се 
согласни со одредбите на Уставот на СФРЈ и со од-
редбите на Основниот закон за работните односи, 
од причината што со оспорените одредби се пропи-
шува автоматски престанок на работниот однос на 
работникот кој побарал согласност од Одделението 
за внатрешни работи за конкурирање во друга ра-
ботна организација. 

Во одговоров на решението на Судот за поведу-
вање постапка и на јавната расправа, Одделението 
за внатрешни работи изрази мислење дека оспоре-
ните одредби на. Правилникот се во согласност со 
одредбите на Уставот и Законот, бидејќи барањето 
на согласноста за конкурирање во друга работна 
организација претставува јасно изразена желба на 
работникот да му престане работниот однос во ра-
ботната организација во која дотогаш работел. 

II. Со одредбата на став 1 од член 120 на Пра-
вилникот за работните односи е пропишано дека 
„На работникот кој бара согласност да конкурира 
во друга работна организација му престанува ра-
ботата со денот кога во барањето е наведено дека 
престанува со работа", со одредбата на став 2 од 
тој член дека „На работникот на кој му е дадена 
согласност му престанува работата во рок од 3 ме-
сеци од денот на добивањето на согласноста", а со 
одредбата на став 3 од тој член дека „Спогодбата 
за престанок на работата ја потпишуваат начални-
кот и работникот, а работникот е должен да остане 
најмалку 15 дена од денот на потпишувањето на 
спогодбата". 

Со наведените одредби од Правилникот се ре-
гулираат правата и должностите на работникот во 
случај на престанок на работниот однос и засно-
вување на нов работен однос. Во врска со тоа, со 
одредбите на ст. 1, 3 и 6 од член 36 на Уставот на 
СФРЈ се одредени основните принципи за правото 
на работа и за слободата на работата, според кои 
секој слободно го избира своето занимање и вра-
ботување, на секој граѓанин под еднакви услови му 
се достапни секое работно место и секоја функција 
во општеството, а работниот однос може да преста-
не против волјата на работникот само под условите 
и на начинот што се одредени со сојузен закон. 

Разработувајќи ги наведените уставни начела, 
со одредбата на став 1 од член 100 на Основниот 
закон за работните односи е пропишано дека „Ра-
ботникот гма право без образложение и во секое 
време да престане со работата во работната органи-
зација и да истапи од работната заедница", а со 
одредбата на став 1 од член 101 на тој закон „Ра-
ботната заедница може да донесе одлука за прес-
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танок на работата на работникот во работната ор-
ганизација само со согласност од работникот". 

Со одредбата на став 1 од член 100 од Законот 
е регулиран, значи, престанокот на работниот од-
нос врз основа на еднострано изразената волја на 
работникот, кој има право во секое време и не на-
ведувајќи ги причините да престане со работата во 
својата работна организација. Надлежниот орган 
во тој случај е должен да донесе само решение за 
престанок на работниот однос на работникот, кое е 
од строго декларативен карактер. За престанокот 
на работниот однос на работникот, според одредбата 
на став 1 од член 101 на Законот, е потребна, пак, 
меѓусебна спогодба на работникот и работната за-
едница. Единствена обврска на работникот е во 
двата случаја да остане одредено време на работа 
во работната организација. Од предното произле-
гува дека за престанок на работниот однос на ра-
ботникот, по двата правни основи, значи, е доми-
нантна волјата на работникот, бидејќи работниот 
однос без неговата изречно изразена желба и со-
гласност не може да се раскине, освен во случаите 
изречно предвидени со Законот. Од наведените 
причини самото барање согласност за конкурирање 
во друга работна организација не може да се смета 
Како изразена волја на работникот да му престане 
работниот однос, ниту врз основа на тоа може ав-
томатски да се раскине работниот однос. Таквиот 
прекин на работниот однос поради тоа е во спро-
тивност со Законот. 

Од напред изнесените причини, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на одредбите од член 120 
на Правилникот за работните односи, на расправа-
та одржана на 10 јули 1972 година Уставниот суд 
на Југославија утврди дека наведените одредби од 
Правилникот не се согласни со одредбите на ст. 1, 
3 и 6 од член 36 на Уставот на СФРЈ и со одред-
бите на став 1 од член 100 и на став 1 од член 101 
на Основниот закон за работните односи. 

III. Врз основа на изложеното, а согласно со 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и со 
член 26 од Законот за Уставниот суд на Југослави-
ја, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Спротивни се на Уставот на СФРЈ и на од-
редбите на Основниот закон за работните односи 
одредбите на општите акти на работните организа-
ции со кои се пропишува автоматски престанок на 
работниот однос на работникот поради барање со-
гласност за конкурирање во друга работна органи-
зација. 

2. Се поништуваат одредбите на член 120 од 
Правилникот за работните односи на Одделението 
за внатрешни работи на Собранието на општината 
Прилеп од 9 декември 1970 година. 

3. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Служ-
бен лист на СФРЈ" и во Одделението за внатрешни 
работи на Собранието на општината Прилеп. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседавач судија д-р Иво Су-
нариќ и судии д-р Александар Фира, Димо Кан-
тарџиски, Радојка Катиќ, Таип Таипи, Ненад Пе-
тровиќ, Јоже Земљак, д-р Стане Павлин, Раде 
Главиќ, Иван Божичевиќ и Боривое Ромиќ. _ 

У бр. 48/72 
10 јули 1972 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на 
Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

д-р Иво Сунарнќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ЗА-
СТАПНИЦИТЕ И ПОВЕРЕНИЦИТЕ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ ЗАВОД „СА-

РАЈЕВО" — ФИЛИЈАЛА ДОБОЈ 

I. Со одредбите на Правилникот за наградување 
на застапниците и поверениците на осигурувањето 
на Осигурителниот завод „Сарајево" — Филијала 
Добој од 16 март 1970 година се востановуваат, во 
основата, исти права и должности по основ на тру-
дот и исти мерила за утврдување на личните дохо-
ди како за застапниците на осигурувањето, што 
имаат статус на работници во редовен работен од-
нос така и за поверениците на осигурувањето, што 
не се во таков работен однос. 

Со одредбите на чл. 1 до 8, на член 11 и чл. 17 
до 21 од Правилникот претежно се утврдуваат пра-
вата и должностите на застапниците и поверени-
ците на осигурувањето по основ на трудот. Со член 
21 од Правилникот посебно се потврдува дека во 
поглед на делокругот на работата на повереникот 
на осигурувањето и неговите должности при рабо-
тата се применуваат одредбите на Правилникот што 
важат и за застапниците на осигурувањето. 

Со одредбите на чл. 24 до 36 и чл. 42, 46 и 48 
од наведениот правилник се востановуваат исти 
мерила за утврдување на личните доходи на зас-
тапниците и поверениците. Така со .член 24 од Пра-
вилникот се пропишува дека застапниците и пове-
рениците остваруваат личен доход врз основа на 
остварената п р в и з и ја, а со член 25 на тој правил-
ник се утврдува височината на провизиските стап-
ки. 

Врз основа на одредбите од наведениот пра-
вилник застапниците на осигурувањето, и ако се 
наоѓаат во редовен работен однос, се исклучуваат 
од распределбата на средствата на личните доходи 
преостанати по периодичните пресметки и заврш-
ната сметка. 

Со таквото регулирање застапниците на осигу-
рувањето се доведени во нееднаква положба спре-
ма 'другите членови на Работната заедница на Фи-
лијалата Добој. 

Според Уставниот амандман XXI и Основниот 
закон за работните односи, на секој работник, што 
е во редовен работен однос, му припаѓа личен до-
ход сразмерно - со резултатите на неговиот труд и 
неговиот личен придонес за успехот и развојот на 
организацијата што го дал со својот вкупен, теко-
вен и минат труд. Основниот закон, исто така, про-
пишува дека работникот во текот на годината при-
ма аконтација на личниот доход, зависно од теков-
ната работа и работењето, а дека неговиот личен 
доход работната заедница го утврдува со распре-
делбата на средствата врз основа на завршната 
сметка (член 84). Основниот закон за работните од-
носи не прави никакви разлики меѓу членовите на 
работната заедница во поглед на правата и долж-
ностите по основ на трудот. 

II. Од изложеното произлегува дека одредбите 
на Правилникот, со кои се прави разлика во поглед 
на правата и должностите по основ на трудот по-
меѓу застапниците на осигурувањето и другите 
членови на Работната заедница на Филијалата До-
бој, и со кои се востановува ист систем на награду-
вање за застапниците на осигурувањето како работ-
ници во редовен работен однос и за поверениците 
на осигурувањето кои не се во таков работен однос, 
не се во согласност со Уставот и со Основниот за-
кон за работните односи. 



Четврток, 16 ноември 1-972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 60 — С трапа 1129 

III. Врз . основа на член 241 став 1 точка 3 и 
член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд па 
Југославија 

о д л у ч и 

Се укинуваат одредбите на Правилникот за 
наградување на застапниците и поверениците на 
осигурувањето на Осигурителниот завод „Сарајево" 
— Филијала Добој од 16 март 1970 година, во дело-
вите. што се однесуваат на застапниците на оси-
гурувањето кои се членови на Работната заедница 
на Филијалата Добој. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседавач судија Таип Таипи 
и судии Иван Божиневи!?, Раде Главиќ, д-р Бори-
слав Благоевиќ:, Јоже Земљак. Боривое Ромиќ, Гу-
ро Меденица, д-р Стане Павлин и Ненад Петровиќ. 

У бр. 184/71 
21 септември 1972 година 

Белград 

Го заменува 
претседател на 

Уставниот суд на 
Југославија 

судија 
Таип Таипи, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 26 од 3aK<V*/r за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на Сојузниот извршен совет се на-
значува Никола Георгиевски, поранешен претседа-
тел на Сојузниот совет за здравство и социјална 
политика. 

Б. бр. 145 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузов извршен севет 

Претседател, 
Џемал Би«диЌ, е. р. 

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службе« лист иа СФРЈ'*, ftp. 32/71 
и 54/71)» С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се 
казна чува Александар Шокорзц, ш е ф на Кабинетот 
на Советот на федерацијата. 

В. бр. 146 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршеа севет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на. управата и па сојузните организации (.,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и- 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузец секретар за внатрешни 
работи се назначува Драшко Јуришиќ, началник 
на Центарот за јавна сигурност во Сплит. 

Б. бр. 147 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за органи? 
зацијата и делокругот на сојузните органи на управ-
ната и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/7IX Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошшак-сојузен 
секретар за внатрешен работи Ивица Чачиќ, би-
дејќи му истече четиригодишниот период во вршење 
на ш а а функција* 

В. бр. 148 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател* 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ'*, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен севет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НРЖТеВДАТЖЈ* 1» ЧЛЕНОВИ 

НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ 

За претседател и членови на Сојузниот правен 
совет се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
д-р Никола Балог, советник на Сојузната скуп-

штина и редовен професор на Правниот факултет 
на Универзитетот во Белград;. 

за членови: 
1) Павле Богданиќ, помошншс-секретар за за-

конодавство на Извршниот совет на СР БиХ; 
2) д-р Иво Боркови!?, извонреден професор на 

Правниот факултет во Сплит; 
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3) Слободан Булатовиќ, адвокат од Белград; 
4) д-р Мартин Ведриш,, редовен професор на 

Правниот факултет во Загреб и претседател на 
Правниот совет на Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска; 

5) д-р Жарко Вимпулшек, претседател на Вр-
ховниот суд на Хрватска; 

6) д-р Никола Воргиќ, декан на Правниот фа -
култет во Нови Сад; 

7) Рамадан Враниќи, претседател на Врховниот 
суд на Косово; 

8) Бранко Буковиќ, секретар на Секретаријатот 
за законодавство на Собранието на СР Црна Гора; 

9) д-р Јосип Гл обедник, претседател на Прав-
ниот совет на Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија; 

10) Боро Доганџићи, републичкиот јавен обви-
нител на СР Македонија; 

11) Стојан Турановиќ, јавен обвинител на СР 
Црна Гора; 

12) д-р Радомир Ѓуровиќ, вонреден професор 
на Правниот факултет во Белград; 

13) д-р Мате Жупиќ, правен советник во ИНА 
Загреб; 

14) д-р Бранислав Ивановиќ, член на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Црна Гора; 

15) Милка Јанковић судија на Врховниот суд 
на Србија; 

16) д-р Радомир Лукиќ, академик, редовен про-
фесор на Правниот факултет во Белград; 

17) Ратимир Лучиќ, заменик на републичкиот 
јавен обвинител на СР Србија;^ 

18) д-р Бранислав Марковиќ, доцент на Прав-
ниот факултет во Приштина; 

19) д~р Гашо Мијановић судија на Уставниот 
суд на Босна и Херцеговина; 

20) д-р Владимир Митков, вонреден професор 
на Правниот факултет во Скопје; 

21) д-р Петер Павлин, самостоен советник во 
Стопанската комора на Словенија; 

22) Јоже Пернуш, претседател на Вишиот сто-
пански суд на СР Словенија; 

23) Ненад Петровиќ, судија на Уставниот суд 
на Југославија; 

24) д-р Ќазим Садиковић претседател на Прав-
ниот совет на Собранието на СР БиХ; 

25) д-р Стрезо Стрезовски, вонреден професор 
на Правниот факултет во Скопје; 

26) Ставре Филипче, судија на Врховниот суд 
на Македонија; 

27) д-р Алојзиј Финжгар, редовен професор на 
Правниот факултет во Љубљана. 

В. бр. 149 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

За претседател и членови на Сојузниот економ-
ски совет се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
д-р Драгомир Бојкиќ, научен советник во Еко-

I W C T C I C T институт Загреб; 

за членови: 
1) д-р Мара Еештер, редовен професор на Еко-

номскиот факултет во Љубљана; 
2) Душан Бјелогрлић директор на Економскиот 

институт во Белград; 
3) д-р Влахо Бубица, директор на Економскиот 

институт и Економскиот факултет во Сараево; 
4) д-р Ласло Варга, вонреден професор на Еко-

номскиот факултет во Суботица; 
5) Гуро Векиќ, претседател на Републичката 

конференција на Сојузот на синдикатите на СР 
Босна и Херцеговина; 

6) д-р Ристо Вукчевић декан на Економскиот 
факултет во Титоград; 

7) Јоже Закоњшек, дипломиран економист, само-
стоен советник за општествено-економски прашања 
и економски систем во Собранието на СР Словенија; 

8) Петар Зечевић генерален директор на ПИК 
„Београд"; 

9) Изет Зубовић сојузен пратеник; 
10) д-р Боривое Ј е л и ћ претседател на Белград-

ската банка; 
11) м-р Иван Јуретиќ. помошник генерален ди-

ректор на творница „Плива" во Загреб; 
12) д-р Бранко Ку бовић вонреден професор на 

Факултетот за економски науки во Загреб; 
13) Александар Маневски, потпретседател на 

Собранието на град Скопје; 
14) д-р Слободан Марковски, вонреден профе-

сор на Економскиот факултет во Скопје; 
15) д-р Данило Пожар, вонреден професор на 

Високата економско-комерцијална школа во Ма-
рибор; 

16) Марко Радифковић директор на Електро-
индустријата „Обод" во Цетиње; 

17) д-р Милош Радуловић помошник-директор 
на Републичкиот завод за стопанско планирање на 
СР Црна Гора; 

18) Боислав Ракиќ, советник на Сојузната скуп-
штина; 

19) инж. Валдемар Рое, директор на Железар-
ницата во Сплит; 

20) м-р Петар Станишић доцент на Правниот 
факултет во Приштина; 

21) Милан Тркуља, советник во Покраинскиот 
извршен совет на САП Војводина; 

22) Васил Туџаров, директор на Здруженото 
претпријатие на памучната индустрија „Нитекс" — 
Скопје; 

23) д-р Никола Узунов, вонреден професор на 
Економскиот факултет во Скопје; 

24) Лојзе Цукала, магистер на економија, рако-
водител на службата за пазариште во Стопанската 
комора на СР Словенија; 

25) д-р Никола Чобелиќ, професор на Е К О Н О М -
СКИОТ факултет во Белград; 

26) д-р Бранислав Шошкић редовен професор 
на Економскиот факултет во Белград; 

27) д-р Партизан Шуперка, дипломиран еконо-
мист од Призрен. 

Б. бр. 150 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Страна 1130 — Број 60 
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: Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
Организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 

КУЛТУРА — UNESCO 

1. За претседател и членови на Југословенската 
комисија за соработка со СОН за просвета, наука 
и култура — UNESCO се назначуваат, и тоа: 

за претседател: 

д-р Сида Марјановиќ, поранешен претседател 
на Републичкиот совет за координација на науч-
ните дејности на СР Босна и Херцеговина; 

за членови: 

I) д-р Радослав Ангус, академик, директор на 
Биолошкиот институт на Белградскиот универзитет 

> во Белград; 
' , 2 ) д-р Алојз Венец, претседател на Комисијата 

за ѓѓрдшања на културата на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина и професор на Филозофскиот 
факултет в£ Сараево; 

3) д-р Бранко Берчич, помошник на републич-
киот секретар за просвета и култура на СР Сло-
венија; 

4) Весељко Велчиќ, член. на Извршниот совет 
на Саборот и републички с е ^ е т а р за просвета, 
култура и физичка култура на СР Хрватска; 

5) Марија Бил фан, досегашен претседател на 
Југословенската комисија за соработка со ООН за 
просвета, наука и култура — UNESCO; 

6) Ксенија Гаќиновиќ, секретар на Југословен-
ската комисија за соработка со ООН за просвета, 
наука и култура; 

7) Славка Георгиева-Андревиќ, претседател на 
Комисијата за образование, наука и култура на 
Сојузот на синдикатите на Македонија; 

8) д-р Љупче Групче, вонреден професор на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје; 

9) д-р Драгољуб Драгишиќ, професор на Еко-
номскиот факултет во Белград и помошник на ре-
публичкиот секретар за образование и наука на 
СР Србија; 

10) д-р Драгољуб Димковиќ, редовен професор 
на Медицинскиот факултет во Нови Сад; 

II) м-р Боро Ивошевић професор на Вишата по-
морска школа во Котор; 

12) д-р Звонко Кнежевиќ, помошник на прет-
седателот на Републичкиот совет за координација 
на научните дејности и професор на Природно-
-математичкиот факултет во Сараево; 

13) Димитар Кондовски, ликовен уметник од 
Скопје; 

14) Звонимир Кристл, ,уредник и надворешно-
политички коментатор на весникот „Вјесник"; 

15) Стеван Мајсторовиќ, директор на Заводот за 
проучување на културниот развиток на СР Србија; 

16) Томо Мартеланц, виш предавач на Факул-
тетот за социологија, политички науки и новинар-
ство во Љубљана; 

17) д-р Милан Милутинови^ професор на Прав-
ниот факултет во Белград; 

18) д-р Роман Модиц, редовен професор на 
Факултетот за природни науки и технологија на 
Универзитетот во Љубљана; 

19) д-р Андрија Мохоровлчиќ, академик, све-
училишен професор и претседател на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности на СР Хрватска; 

20) Пајазит Ну си, потпретседател на Покраин-
скиот извршен совет на САП Косово; 

21) Радослав Огненовски, уредник во НИП 
„Нова Македонија" во Скопје; 

22) д-р Драгослав Пејчиновић декан на При-
родно-мате матичниот факултет во Приштина; 

23) д-р Радивое Петровиќ, научен соработник 
на Институтот за автоматизација и телекомуника-
ции „Михајло Пупин"; 

24) д-р Светолик Рогановић работник во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи; 

25) Лајош Тот, професор на Вишата педагошка 
школа во Суботица; 

26) инж. Мухамед Цицо, директор на Сметков-
ниот центар на Претпријатието „Енергоинвест", 
Сараево; 

27) д-р Никола Шкреб, вонреден член и главен 
секретар на Југословенската академија на знако-
в и т е и уметностите во Загреб. 

2. Се разрешуваат од должноста досегашниот 
претседател и членовите кои со ова решение не се 
повторно назначени за членови на Југословенската 
комисија за соработка со ООН за просвета, наука 
и култура — UNESCO. 

Б. бр. 151 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот из« 
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НА-
УЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 

СОРАБОТКА 

За генерален директор на Сојузниот завод за 
меѓународна научна, просветно-кул турна и тех-
ничка соработка се назначува Крсто Булаиќ, пора-* 
нешен амбасадор на СФРЈ во Јапонија. 

Б бр. 153 
1 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 



Страна 1132 — Број 60 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 16 ноември 1972 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Перу 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Carlos Vasquez Ayllon, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Перу во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 8 
15 февруари 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Царството Етиопија 

ШО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајорот: Abner Asfaw. 

Бр. 9 
И февруари 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
539. Одлука за дополнение на Одлуката за 

усло'вите*што деловните банки мораат да 
ги исполнуваат за вршење девизни работи 1109 

540. Одлука за располагање со девизите што 
ќе ги остварат општествени организации, 
здруженија на граѓани и граѓански прав-
ни лица — — — — — — — — — 1109 

541. Одлука за плаќањето на трошоците на 
претставништвата и делегатите на орга-
низациите на здружениот труд во стран-
ство — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ цпа 

Страна 
542. Одлука за располагање со девизите што 

ќе ги остварат граѓани — — — — — 1110 
543. Одлука за дополнение на Одлуката за 

максимирање на цените на сите произ-
води и услуги — — — — — — — 1111 

544. Одлука за одредување на организациите 
на здружениот труд што вршат вонсто-
панска дејност — — — — — — — 1111 

545. Одлука за износите и условите за про-
давање девизи на граѓани — — — — 1111 

546. Правилник за условите и начинот за ко-
ристење на одредени обврзници — — — 1112 

547. Наредба за начинот за поднесување на 
барањето и на документацијата потребна 
за утврдување и распределба на посебниот 
износ на глобалната девизна квота — — 1114 

548. Наредба за начинот за поднесување на 
извештаите и документацијата потребни 
за утврдување и распределба на стоков-
ните контенгенти односно на девизните 
контингенти за увоз на стоки во 1973 го-
дина — — — — — — — — — 1114 

549. Наредба за начинот и постапката за дос-
тавување на податоците и документаци-
јата потребни за утврдување и распре-
делба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини тг други 
репродукциони материјали за 1973 година 1115 

550. Наредба за начинот и постапката за до-
ставување на податоците и документаци-
јата потребни за утврдување и распре-
делба на глојјрлната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали во 1973 година, 
заради утврдување на односот на увозот 
спрема девизниот прилив по извозот во 
1973 година — — — — — — — — 1120 

551. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Die Zeit" — — 1126 

552. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за пријавување поголеми плаќа-
ња и договори за поголеми сезонски на-
бавки во странство — — — — — — 1126 

558. Одлука за полагање на покритија по при-
јави за склучена работа на увоз и по на-
лози за плаќање во странство — — — 1126 

554. Одлука за измени на Одлуката за регули-
рање на односите на деловните банки со 
Народната банка на Југославија по рабо-
тите на краткорочното кредитирање — 1127 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на член 120 од Правилникот 
за работните односи на Одделението за 
внатрешни работи на Собранието на оп-
штината Прилеп — — — — — — — 1127 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Правилникот за наградување на за-
стапниците и поверениците на осигурува-
њето на Осигурителниот завод „Сараје-
во" — Филијала Добој — — — — — 1128 

Казначувања и разрешувања — — — — 1129 
Одликувања — 1— — — — — — — — 1129 

Меѓународни договори — — — — — — 569 
Ослободено од основниот данок ва промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул 

тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 


