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552. 

Врз основа на член 46 од Законот за воените 
инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/65, 23/67, 54/67, 53/68, 56/69, 60/70 и 15/71), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИ-
НА ШТО СТАСУВА ОД 1 ОКТОМВРИ 1971 ГО-

ДИНА 

1. Личната инвалиднина што стасува од 1 ок-
томври 1971 година се зголемува така што да из-
несува : 

1) на воените инвалиди од војните од I до VII 
група во месечен износ, и тоа: 

Група 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

Динари 
1.670 
1.210 

915 
676 
481 
298 
202 

2) на воените инвалиди од војните од VIII до X 
група во еднократен годишен износ, и тоа: 

Група Динари 
VIII 1.165 
IX 875 
X 585 
На воените инвалиди од војните од VIII до X 

група за 1971 година ќе им се исплати само разли-
ката за периодот октомври^декември 1971 година, 
која за VIII група изнесува 54,50 динари, за IX 
група — 41 динар, а за X група — 27,50 динари. 

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

Р. п. бр. 197 
12 октомври 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

553. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБ-
НИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА 

1. На производствените работни организации (во 
, понатамошниот текст: работните организации) што 
ги исполнуваат условите од оваа одлука, покрај 

износот на глобалната девизна квота, врз основа на 
прописот што ги регулира утврдувањето и распре-
делбата на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали, може да им се определи посебен износ 
на глобалната девизна квота за увоз на суровини 
и други репродукциони материјали во девизите што 
се од значење за ^ одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања, а во границите на износот 

што за одделни периоди го определува Сојузниот 
извршен совет. 

2. Посебниот износ на глобалната девизна квота 
може да и се определи на онаа работна организа-
ција која со зголемен увоз на суровини и други 
репродукциони материјали за кои е пропишан увоз 
врз основа на глобалната девизна квота, ќе го зго-
леми девизниот прилив во девизите што се од зна-
чење за одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, и тоа под услов: 

1) зголемениот девизен прилив да го остварува 
со извоз на производи од сопствено производство, 

2) зголемениот девизен прилив остварен во пе-
риод од една година да биде за 10% поголем во 
однос на девизниот прилив остварен во соодветниот 
претходен период, и тоа без користење на посебниот 
износ на глобалната девизна квота според оваа од-
лука. Во остварениот девизен прилив не се засме-
тува зголемениот девизен прилив остварен со опре-
делувањето на посебниот износ на глобалната де-
визна квота во претходниот годишен период; 

3) покрај девизниот прилив од одредбата под 2 
на овој став, со зголемување на извозот на стоки 
од сопствено производство да остварува нето деви-
зен прилив поголем од определениот посебен из-
нос на глобалната девизна квота според оваа од-
лука. 

3. При определувањето на посебниот износ на 
глобалната девизна квота, предност ќе имаат ра-
ботните организации што во поголема мера ќе го 
зголемат девизниот прилив — во однос на посеб-
ниот износ на глобалната девизна квота што, во 
смисла на оваа одлука, го бараат за реализација 
на тој зголемен девизен прилив во девизи што се 
од значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања. 

4. Работните организации можат договорно за-
еднички да бараат определување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота и да преземаат 
обврски во смисла на оваа одлука (во понатамош-
ниот текст: група работни организации). 

5. На работните организации односно на група 
работни организации кои во смисла на точка 2 од 
оваа одлука је преземаат обврската дека зголеме-
ниот девизен прилив ќе биде најмалку за 60Vc по-
голем од посебниот износ на глобалната девизна 
квота што го бараат за реализација на тој зголе-
мен девизен прилив првенствено се определува по-
себниот износ на глобалната девизна квота според 
оваа одлука, и тоа во рок од 15 дена од денот на 
поднесувањето на барањето. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
ќе им го определи на работните организации одно-
сно на група работни организации од став 1 на оваа 
точка посебниот износ на глобалната девизна кво-
та и над износот определен во смисла на точка 1 
од оваа одлука. 
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6. Решение за определување на посебниот износ 
на глобалната девизна квота според оваа одлука, 
донесува Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, по претходно прибавено мислење од Сојуз-
ната стопанска комора. 

7. На работната организација односно на гру-
пата работни организации може да им се определи 
посебниот износ на глобалната девизна квота во 
смисла на оваа одлука, само ако кон поднесеното 
барање приложат гаранција од овластена банка дека 
банката од својот кредитен фонд во девизи ќе го 
покрие оној дел од неостварениот девизен прилив 
за кој работната организација односно групата на 
работни организации се обврзала дека во целост ќе 
го оствари. 

8. Посебниот износ на девизите од точ. 1 и 5 на 
оваа одлука не влегува во основицата за утврдува-
ње на вкупниот износ на девизите во смисла на 
прописот што ги регулира утврдувањето и распре-
делбата на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали. 

9. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија го определува, по потреба, начинот на подне-
сувањето на барањето од тон. 5 и 6 на оваа одлука 
и документацијата што се прилага кон тоа барање. 

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

Р. п. бр. 198 
13 октомври 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

554. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЗА 1972 ГОДИНА 

1. Во смисла на точка 1 од Одлуката за усло-
вите за доделување на посебниот износ на глобал-
ната девизна квота („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/71), се утврдува посебен износ на глобалната де-
визна квота за 1972 година, и тоа: 

1) за. распределба во I квартал - од 50,000.000 
динари; 

2) за распределба во II квартал — од 50,000.000 
динари; 

t 3) за распределба во III квартал — од 30,000.000 
динари; r

 v 

4) за распределба во IV квартал — од 30,000.000 
динари; 

Ако средствата од став 1 на оваа точка бидат ис-
црпени пред истекот на одделен квартал, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија за тоа ќе му 
поднесе на Сојузниот извршен совет извештај и 
предлог за доделување на нови средства. 

2. Барањето за определување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота заинтересираните 
работни организации се должни да го поднесат нај-
доцна до 15 март 1972 година — за средствата утвр-
дени за распределба во I квартал, до 15 јуни — за 
средствата утврдени за распределба во II квартал, 
до 15 септември — за средствата утврдени за рас-
пределба во III квартал и до 15 декември — за 
средствата утврдени за распределба во IV квартал. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија е должен да донесе решение за определување 

на посебниот износ на глобалната девизна квота 
од точка 1 на оваа одлука во рок од 15 дена од 
денот на истекот на односниот квартал, придржу-
вајќи се кон критериумите од точ. 2, 3 и 5 на 
Одлуката за условите за доделување на посебниот 
износ на глобалната девизна квота. 

4. На работните организации од точка 5 на Од-
луката за условите за доделување на посебниот 
износ на глобалната девизна квота, им се определу-
ва посебен износ на глобалната девизна квота не-
зависно од роковите од точ. 2 и, 3 на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 199 
13 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

555, 
Врз основа на член 20 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/65, 54/67, 
55/63, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 
15/71, 25/71 и 33/71), и член 37 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОД-
НОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Увозот на стоки за кои со Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70 и 42/71, со по-
натамошните измени и дополненија) е определено 
да се увезуваат врз основа на стоковните контин-
генти односно на девизните контингенти, се врши 
врз основа на договор помеѓу работните организа-
ции — потрошувачи, увозниците и производителите 
на односните производи, постигнат во рамките на 
Сојузната стопанска комора. Со овој дговор се утвр-
дуваат: обемот на увозот по количина (стоковен 
контингент) односно по вредност (девизен контин-
гент), усогласен со домашното производство и со 
потрошувачката, регионалните правци, на увозот — 
водејќи сметка за поставките на економската по-
литика и дадените пропорции на увозот во платниот 
биланс, за склучените трговски и други меѓудржавни 
спогодби, структурата и динамиката на увозот, на-
чинот и организацијата на увозот, и другите еле-
менти неопходни за извршувањето на договорот. 

2. Учесниците на договорот од точка 1 на оваа 
одлука се должни да ги утврдат во договорот 
и цените односно начинот на утврдувањето на це-
ните по кои ќе ги продаваат стоките што се предмет 
на договореното регулирање на увозот, и еден при-
мерок од договорот да му достават на Сојузниот 
завод за цени. 

3. Договорот помеѓу работните организации од 
точка 1 на оваа одлука подлежи на одобрување од 
сојузниот секретар за надворешна трговија, донесе-
но во спогодба со сојузниот секретар за стопанство. 
Сојузниот секретар за надворешна трговија е дол-
жен да донесе одлука во рок од 30 дена од денот 
на приемот на договорот. 

4. Ако работните организации во рамките на 
Сојузната стопанска комора не постигнат договор 
во рамките на групацијата, за што Сојузната сто-
панска комора му поднесува извештај на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, Сојуз« 
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ниот секретаријат за надворешна трговија, во спо-
годба со Сојузниот секретаријат за стопанство, ќе 
го одреди обемот на увозот по количина (стоковен 
контингент) односно по вредност (девизен контин-
гент), регионалните правци на увозот, динамиката 
на увозот, начинот на распределбата на износот на 
девизите, како и другите услови за увоз на произ-
водите, во смисла на точка 1 од оваа одлука. 

5. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе го одреди, во спогодба со Сојузната стопан-
ска комора, рокот за постигнување на договорот од 
точка 1-на оваа одлука. Ако работните организации 
во оставениот рок не постигнат договор, утврдува-
њето и распределбата на износот на девизите ќе 
се изврши по постапката од точка 4 на оваа одлука. 

6. За одделни производи што не се увезувале 
врз основа на стоковниот контингент односно на де-
визниот контингент, а во 1972 година се увезуваат 
по тој основ, работните организации се должни за 
увозот на тие производи да постигнат договор во 
рок од два месеца од денот на извршената измена 
на режимот на увозот на тие производи. Ако ра--
ботните организации во тој рок не постигнат дого-
вор, Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја,, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопан-
ство, а врз основа на извештајот од Сојузната сто-
панска комора, ќе постапи во смисла на точка 4 
од оваа одлука. 

7. Сојузниот извршен совет може да ги одреди 
стоките за кои е пропишано да се увезуваат врз 
основа на стоковните контингенти односно на де-
визните контингенти, контингентите за тие стоки 
да ги утврдува по количина (стоковен контингент) 
односно по вредност (девизен контингент) Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, на предлог 
од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прет-
ходно прибавено мислење од Сојузната стопанска 
комора. 

За одделни видови стоки за кои е пропишано 
да се увезуваат врз основа на стоковниот контин-
гент односно на девизниот контингент, носител на 
контингентот може да биде Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи односно Сојуз-
ната дирекција за резерви на индустриски произ-
води, ако тоа го одреди Сојузниот извршен совет. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, како носител на контингентот за увозот 
на стоките од став 2 на оваа точка, во рамките на 
износот и на видовите на девизите утврдени во 
смисла на точка 8 од оваа одлука, ќе изврши избор 
на најповолниот увозник врз основа на одржаното 
јавно наддавање, односно врз основа на претходно 
извршеното собирање на понуди од најмалку три 
понудувачи. На избраниот, најповолен увозник Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи ќе му издаде решение за увозот на опреде-
лените стоки од стоковниот контингент. 

8. За стоковниот контингент односно за девиз-
ниот контингент, утврден во смисла на точка 7 од 
оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, во спогодба со Народната банка на Југо-
славија, водејќи сметка за склучените трговски и 
други спогодби, ќе го утврди износот и видот на 
девизите, а, по потреба, и земјата од која се врши 
увозот, како и динамиката на користењето на де-
визите и роковите во кои работните организации 
треба да се спогодат за меѓусебната распределба на 
утврдениот стоковен контингент односно девизен 
контингент. 

9. Распределбата на стоковниот контингент од-
носно на девизниот контингент од точка 7 став 1 
на оваа одлука ја вршат работните организации 
договорно, во рамките на Сојузната стопанска ко-
мора. За постигнатата распределба му се поднесува 
извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кој на секоја работна организација и из-
дава решение за доделениот стоковен контингент 
односно девизен контингент, во рок од 15 дена од 
денот на приемот на извештајот. 

Ако работните организации не постигнат спо-
годба за распределба на стоковниот контингент од-

носно на девизниот контингент во роковите што 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги 
одредил, распределбата на стоковниот контингент 
односно на девизниот контингент врз одделни ра-
ботни организации ќе ја изврши Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, во спогодба со Со-
јузниот секретаријат за стопанство, по претходно 
прибавен извештај од Сојузната стопанска комора, 
и тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на 
тој извештај, при што ќе се придржува кон крите-
риумите од точка 11 на оваа одлука. 

10. Стоковниот контингент односно девизниот 
контингент, утврден во смисла на точка 7 став 1 
на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија може да го зголеми за 109/о, со тоа 
што тој зголемен дел на контингентот да се користи 
во целост за зголемување на производството на 
стоки наменети за извоз на пазари на кои се оства-
руваат девизи што се од значење за одржувањето 
на ликвидноста во меѓународните плаќања. Во гра-
ниците на тој зголемен дел на контингентот, Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија им го 
зголемува контингентот на оние работни организа-
ции кои во однос на својот досегашен извоз обез-
бедуваат зголемен извоз, со најповолни услови во 
поглед на цените, роковите и др. 

11. Работните организации од точка 9 на оваа 
одлука при распределбата на стоковниот контин-
гент односно на девизниот контингент врз основа 
на договор, по правило, ќе го имаат предвид обез-
бедувањето на производството на стоки наменети 
за извоз со кој се остваруваат девизи што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, како и учеството на секоја ра-
ботна организација во увозот на соодветни стоки 
во претходната година. 

12. Ако за производите врз кои се применува 
режимот на увозот врз основа на стоковниот кон-
тингент односно на девизниот контингент, се зго-
лемат цените на одделни производи . од домашно 
производство кои отстапуваат од општата политика 
на цените, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, на предлог од Сојузниот завод за цени, 
може да одобри увоз на односните производи неза-
висно од постапката одредена со оваа одлука. 

При издавањето на одобрение за увозот во сми-
сла на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија ќе води сметка за извршу-
вањето на трговските и други економски спогодби 
склучени со странство. 

13. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија на предлог од Сојузната стопанска комора, 
пред конечнето утврдување на стоковниот контин-
гент односно на девизниот контингент, може да им 
одобрува аванси на работните организации од точ. 
1 и 7 на оваа одлука, и тоа најмногу до износот од 
40% од количината односно од вредноста на увозот 
на односните стоки во претходната година. 

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија донесува поблиски прописи за начинот на под-
несувањето извештај за постигнатата распределба на 
стоковниот контингент односно на девизниот кон-
тингент, како и за начинот на поднесувањето на 
документацијата што служи за распределба на сто-
ковниот контингент односно на девизниот контин-
гент според точ. 9 и 10 од оваа одлука. 

15. Техничко упатство за примена на оваа од-
лука дава Народната банка на Југославија, во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 200 
13 октомври 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, а р 
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556. 
Врз основа ^ла,чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-

визното работење („Службен лист на СФРЈ" бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) и член 37 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ1' бр. 27/62 и „Службен лсит на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВО-
ЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1972 ГОДИНА 

1. За плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1972 година врз осно-
ва на глобалната девизна квота, на работните ор-
ганизации им се утврдува глобалната девизна квота 
во износот и видот на девизите и во динамиката 
на користењето, што се утврдени со решението на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 
1971 година, освен износот и видовите на девизите 
што се утврдени са решението донесено врз основа 
на Одлуката за утврдување на посебниот износ на 
глобалната девизна квота за определени производ-
ствени работни организации за 1971 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 44/70). 

Решение за утврдување на глобалната девизна 
квота од став 1 на оваа точка Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија ќе и издаде на секоја 
работна организација, на нејзино барање, најдоцна 
до 15 декември 1971 година. 

2. Работните организации во рамките на група-
ција на работни организации од сродни дејности 
во Сојузната стопанска комора, можат договорно да 
извршат прераспределба на девизите од точка 1 на 
оваа одлука, ако сите работни организации на од-
носната групација се согласат со таа прераспре-
делба. v 

Прераспределба на девизите од точка 1 на оваа 
одлука можат договорно да извршат и одделни ра-
ботни организации односно групации, но само во 
границите на средствата што им припаѓаат во 
смисла на таа точка. 

Прераспределба на девизите во смисла на ст. 1 
и 2 од оваа точка работните организации можат да 
извршат до 15 декември 1971 година. 

3. Ако Сојузниот извршен совет на оделни гру-
пации на работни организации на сродни дејности 
им го зголеми износот на девизите за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали врз основа на глобалната девизна квота над 
износот од точка 1 на оваа одлука, распределбата 
на износот на зголемената глобална девизна квота 
врз одделни работни организации, ја вршат работ-
ните организации договорно во рамките на групаци-
јата на работните организации на сродни дејности 
во Сојузната стопанска комора. 

Предлог за зголемување на износот на девизите 
од став 1 на оваа точка на Сојузниот извршен совет 
му поднесува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
стопанство и со Сојузниот секретаријат за финан-
сии, по претходно прибавено мислење од Сојузната 
стопанска комора. 

При распределбата на износити и на видовите 
девизи од став 1 на оваа точка, за работните орга-
низации во рамките на групацијата ќе се земе како 
критериум за распределба на девизите извозот из-
вршен во 1971 година во однос на извозот извршен 
во 1970 година на пазари на кои се остваруваат 
девизи од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, како и производството 
остварено во тие години, помалото учество на суро-
вини и други репродукциони материјали од увоз во 

производството и состојбата и движењето на залихите. 

'Ако при утврдувањето на зголемениот износ на 
девизите во смисла на став 1 од оваа точка Сојуз-
ниот извртен совет определи посебни услови за 
распределбата на тие Девизи, работните организации 
се должни при договарањето за распределбата да се 
придржуваат кон тие посебни услови. 

4. При распределбата на средствата на глобал-
ната девизна квота во смисла на точка 3 од оваа 
одлука врз одделни работни организации, треба да 
се утврдат износите и видовите на девизите и дина«1 

миката на нивното користење, со тоа што користе-
њето на девизите, по правило, треба да биде рамно-
мерно распоредено врз поодделни квартали. 

5. Се смета дека договорот за распределба на 
износот на глобалната девизна квота во смисла на 
точка 3 од оваа одлука е постигнат ако сите работни 
организации на односната групација се согласиле со 
предложената распределба, или ако за договорот за 
распределбата на тој износ на глобалната девизна 
квота во групацијата е постигнато мнозинството 
предвидено со Статутот на Сојузната стопанска ко-
мора односно со заклучокот на соодветното опште-
ствено тело на Сојузната стопанска комора за ,на-
чинот за постигнување договор. 

6. По извршената распределба на износот на 
глобалната девизна квота врз поодделни работни 
организации во смисла на точ. 2 и 3 од оваа одлука, 
Сојузната стопанска комора му доставува извештај 
за извршената распределба, со соодветната докумен-
тација, на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кој на секоја работна организација ќе и 
издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот 
на приемот на извештајот. 

7. Ако работните организации не постигнат до-
говор за распределба на износот на девизите во 
смисла на точка 3 од оваа одлука, распределбата ќе 
ја изврши Сојузниот секретаријат за надорешна 
трговија, по претходно поднесен извештај на Сојуз-
ната стопанска комора, а во рок од 30 дена од 
денот на приемот на тој извештај. 

8. За суровините и другите репродукциони мате-
ријали кои во 1971 година не се увезуваат врз 
основа на глобалната девизна квота, а во 1972 го-
дина се увезуваат врз основа на глобалната девизна 
квота, производствените работни организации што 
ги увезувале тие суровини и други репродукциони 
материјали, во рок од 60 дена од денот од кога е 
пропишано тие суровини и други репродукциони 
материјали да се увезуваат врз основа на глобал-
ната девизна квота, можат да поднесат барање да 
им се утврди износот на девизите за плаќање на 
увозот на тие суровини и репродукциони материјали 
за 1972 година. 

Барањето за утврдување на износот на девизите 
производствената работна организација му го под-
несува на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кој на работната организација ќе и го 
утврди износот на девизите за плаќање на увозот на 
суровините и на другите репродукциони Материјали 
од став 1 на оваа точка и за тоа ќе и издаде ре-
шение. Износот на девизите ќе и се утврди на 
производствената работна организација во височина 
на девизите што таа ги искористила за плаќање на 
увозот на односните суровини и другите репродук-
циони материјали во соодветниот пероид на 1971 
година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должне во рок од 15 дена од денот на поднесува-
њето на барањето да донесе решение за утврдува-
њето на износот на девизите од став 1 на оваа 
точка на производствената работна организација. 

Ако врз основа.' на меѓудржавна спогодба во 
текот на 1972 година дојде до промена во начинот на 
плаќање помеѓу Југославија и определена земја, во 
поглед утврдувањето на износот на глобалната де-
визна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали од таа земја, ќе 
се постапи според одредбите на ст. 1 до 3 од оваа 
точка. 
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9. За суровините и другите репродукциони мате-
ријали што во 1971 година се увезувале врз основа 
на глобалната девизна квота, а кои во 1972 година 
не се увезуваат по тој основ, Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија на односната организација 
ќе и ја намали глобалната девизна квота за 1972 
година за износот на девизите искористени за тие 
стоки во 1071 година. 

Работните организации се должни во рок од 30 
дена од денот од кој е пропишано односните суро-
вини и другите препродукциони материјали да не 
се увезуваат врз основа на глобалната девизна 
квота, да му поднесат на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија документација врз основа на 
која на таа работна организација ќе к се намали 
износот на глобалната девизна квота за 1972 година. 
Ако работната организација во тој рок не ја поднесе 
соодветната документација, Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија на таа работна организација 
ќе и ја намали глобалната девизна квота врз основа 
на документацијата со која располага. 

10. Неискористените девизи од глобалната де-
визна квота за 1972 година можат да се користат во 
наредната година. 

11. Работната организација врши плаќање на су-
ровините и другите репродукциони материјали што 
ги увезува врз основа на глобалната девизна квота, 
преку овластената банка што самата ќе ја избере. 

12. Вкупниот износ на девизите за увоз на су-
ровини и други репродукциони материјали за кои е 
пропишан увоз врз основа на глобалната девизна 
квота, го утврдува Сојузниот извршен совет за по-
требите на работните организации што се основани и 
пуштени во погон во 1972 година., за работните ор-. 
гани задин што се основани во 1971 година ако за 
таа година не добиле девизи за увоз на суровини и 
други репродукциони материјали за кои е пропишан 
увоз врз основа на глобалната девизна квота, за 
работните организации што со новите капацитети ќе 
го зголемат производството за најмалку 50а/о во 1972 
година - во однос на 1971 година, за поголеми ново-
изградени производствени организации во рамките 
на здружено претпријатие или за поголеми произ-
водствени организации кои се присоединуваат кон 
здружено претпријатие, ако со новите капацитети 
го зголемуваат производството за најмалку 50% во 
1972 година - во однос на 1971 година, како и за 
потребите на производствените организации кај кои 
дошло до уништување на увозен репродукционен 
материјал поради виша сила (пожар, поплава, зем-
јотрес и др.). 

13. Работните организации од точка 12 на оваа 
одлука барањата за утврдувње на износот на деви-
зите за плаќање на стоките за кои е пропишан увоз 
врз основа на глобалната девизна квота му ги 
поднесуваат на Сојузниот секретаријат за стопан-
ство, кој тие барања, по претходно прибавено мис-
лење од Сојузната стопанска комора, со свое мис-
лење, му ги доставува на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
во рок од 30 де,на од денот на приемот на барањето, 
со решение ја утврдува глобалната девизна квота 
за одделните работни организации од став 1 на 
оваа точка, при што првенство и дава на работната 
организација чие производство е од посебно значење 
за зголемувањето на ликвидноста на платниот би-
ланс и снабденоста на домашниот пазар, имајќи 
ги предвид износите на глобалната девизна квота на 
другите истородни организации. 

Ако износот на девизите од точка 12 на оваа 
одлука е исцрпен, Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на барањето од став 1 од оваа точка, ќе 
му поднесе предлог на Сојузниот извршен совет за 
утврдување на глобалната девизна квота. 

14. На производствените работни организации 
кои во смисла на Одлуката за мерилата за утврду-
вање кои стопански организации се сметаат како 
претежни извозници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/66, 20/70 и 32/71) имале статус на претежен 

извозник, а кои за 1972 година го немаат тој статус, 
им се утврдува глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1972 година во височина на девизите 
што ги искористиле за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали врз основа 
на глобалната девизна квота во 1971 година. 

Работните организации од став 1 на оваа точка 
,барањата ?а утврдување на износот на девизите за 
плаќање на стоките за кои е пропишан режимот на 
увозот врз основа на глобалната девизна квота, и 
ги поднесуваат на Сојузната стопанска комора, која 
тие барања со свое мислење му ги доставува на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на барањата, ја 
утврдува со решение глобалната девизна квота за 
одделните работни организации од став 1 на оваа 
точка. 

15. На работните организации ко-и, во смисла на 
Одлуката за работните организации што суровините 
и другите репродукциони материјали, чиј увоз е 
регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема 
остварениот девизен прилив по извозот во 1971 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/70, 53/70 и 
32/71), увезувале суровини и други репродукциони 
материјали во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот, а кои во 1972 година не 
увезуваат по тој основ, им се утврдува глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за 1972 година врз 
основа на девизниот прилив остварен во четвртиот 
квартал на 1970 година и во првите три квартали на 
1971 година, како и од односот на увозот спрема 
извозот за 1971 година утврден со решението на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

На работните организации од став 1 на оваа 
точка во рамките на групациите на сродни дејности 
во Сојузната стопанска комора глобалната девизна 
квота им се утврдува на начинот и по постапката 
што се предвидени со оваа одлука. 

16. Работните организации можат со средствата 
на глобалната девизна квота да ги плаќаат сурови-
ните и другите репродукциони материјали што ги 
увезуваат само за потребите на сопственото произ-
водство и за извршување на договор склучен помеѓу 
домашните производствени работни Организации за 
долгорочна кооперација и на договор за деловно-
-техничка соработка кои врз основа на такви дого-
вори вршат меѓусебни испораки на делови, скло-
пови и потсклопови. 

Ако работната организација ги користи сред-
ствата на глобалната девизна квота противно на 
одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија на таа работна 
организација ќе и ја намали глобалната девизна 
квота за двоен износ на средствата користени про-
тивно на намената од тој став. Ако износот на 
користените средства е помал од 200/о од вкупниот 
износ на утврдената глобална девизна квота, Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна, трговија ќе и ја 
намали на работната организација глобалната де-
визна квота за 20̂ /о од вкупниот износ на глобалната 
девизна квота утврден за таа работна организација. 

17. Работните организации можат увозот и пла-
ќањето да ги вршат врз товар на глобалната девиз-
на квота во смисла на оваа одлука почнувајќи од 
1 јануари 1972 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка работните организации можат увоз и пла-
ќање на сезонски производи да вршат и пред 1 
јануари 1972 година ако за тоа прибават согласност 
на Народната банка на Југославија, што таа ја дава 
во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворе-
шна трговија. 

13. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот 
на поднесувањето на барањата од точ. 8, 9 и 13 
од оваа одлука и за дакухментацијата што се при-
лага кон тие барања, како и за начинот на доста-
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вувањето на податоците и документацијата потребни 
за утврдување на износот на девизите од точ. 1, 
4 и 9 на оваа одлука. 

19. Техничко упатство за примена на оваа од-
лука дава Народната банка на Југославија во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 201 
13. октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

557. 
Врз основа на точка 4 став 2 од Одлуката за 

формирање на продавните цени за цигари („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 44/71), сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСЕБНА СМЕТКА НА КОЈА 
СЕ ВРШИ УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА 
НА ЦИГАРИТЕ И ЗА РОКОТ ДО КОЈ ОВИЕ РАЗ-

ЛИКИ RE СЕ УПЛАТАТ 

1. Трговските работни и ДЈЗуги организации што 
вршат продожба на големо и на мало на цигарите 
од точка 1 на Одлуката за формирање на продав-
ните цени за цигари, ќе ја уплатат во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба, разликата во цената пресметана и утврдена 
според точка 4 на таа одлука, во корист на посеб-
ната сметка бр. 841-96 — Разлики во цената за 
цигари, која ќе се води кај филијалата на Служ-
бата на општественото книговодство во главниот 
град на републиката односно на автономната по-
краина. 

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

Бр. 7-11234/1 
12 октомври 1971 година 

Белград 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за износот на компен-
зациите на име разлика во цената за брашно, за 
масло за јадење и за шеќер, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/71, се поткраднала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗА-
ЦИИТЕ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ЗА БРА-

ШНО, ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ШЕЌЕР 

Во точка 1 во новиот став 3 во одредбата под 2 
што е изменета со точка 2 наместо бројот: „0,061" 
треба да стои: „0,61". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 октом-
ври 1971 година. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО 91(?ДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дујановиќ д-р Петар, Ристиќ д-р Лазар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ботица Абела, Станковиќ д-р Ђура. 

Бр. 145 
5 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за, извонредни, Услуги во 
развивањето и зацврстувањето на соработката, и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Кралството 
Белгија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Неговото Величество Boudouin, Крал на Бел-
гија; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Неговото Височество Принц Albert, Paul Struye, 
претседател на Сенатот, Achille Van Acker, прет-
седател на Домот на пратениците, Gaston Eyskens, 
претседател на владата. 

Бр. 146 
6 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на соработката и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Кралството Белгија 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

AndrS Scholler, велики Маршал на Дворот, 
Andre Cools, потпретседател на владата и министер 
за буџет, Pierre Harmel, министер на надворешните 
Alfons Vranckx, министер на правдата, Fernand 
Delmotte, министер — државен секретар за сто-
панство на регион, Andre Vlerick, министер — 
државен секретар за стопанство на регион, Baron 
Louis Scheyven, бивш амбасадор, Leo Collard, 
државен министер, градонача,лник на Моне, Henri 
Rolin, државен министер, Joris Van Eynde, државен 
министер, Pierre L. Ј. J. Wigny, потпретседател на 
Парламентот, Louis Major, министер на трудот, 
Edouard Anseele, министер на-,ППТ, Leo Tindernans, 
министер за односи меѓу заедниците, Henri Fayat, 
министер за надворешна трговија, Albert Parisis, 
министер на француската култура, Frans Van 
Meshelen, министер на фламанската култура; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Comte Charles de Limburg Stirum, управител на 
кралскиот дом, Andre Molitor, шеф на Кабинетот 
на Кралот, Fernand-Marcel Naze, управител на 
кралските добра, Jean de Neeff, гувернер на про-
винцијата Брабант; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Baron de Poche, шеф на Протоколот на Дворот, 
G. Jacques Peemans, помошник шеф на Кабинетот 
на Кралот, G. Emile Vanderberborght, помошник шеф 
на кабинетот на кралот, Jan Grauls, шеф на Кабине-
тот на претседателот на владата, Charles de Waerseg-
ger, ген. директор во Министерството за надворешни 
раббти, 1днГо Caeimymaeh, генерален директор на јав-
ната безбедност, Lucien Cooremans, градоначалник на 
Брисел, Andries Kinsbergen, гувернер на провинци-
јата АнверС, Lode-Francois т - F. Graebecks, градо-
началник на градот Анверс, Emilien Vaes, гувернер 
на провинцијата Хајнаут, Paul Noterdaeme, шеф на 
Кабинетот на министерот за надворешни работи, 
Leon de Beeck, генерален секретар во Министер-
ството за надворешни работи, Koseph Van der Meu-
hen, амбасадор, постојан претставник на Белгија 
во БЕЗ, Carlos Van Bellinghen, амбасадор — шеф 
на Протоколот, Vicomte Davignon, генерален дирек-
тор на политичката« дирекција на Министерството за 
надворешни работи, Andr^ Forthomme, амбасадор, 
одговорен за прашања на мирот и разоружувањето, 
д-р Louis Roppe, гувернер на провинцијата Лимбург, 
Roger de Kinder, гувернер на источна Фландрија, 
Charies Mulleri, ополномоштен министер; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Paul Paelinck, секретар на Кралицата, Gilbert 
Thibaut de Maisiers, резервен полковник, аѓутант на 
Принцот Алберт, Chevalier Devadder, советник во 
Кабинетот на Кралот, Claude de Valkeneer, совет-
ник во Кабинетот на Кралот, Ranald Watteeuw, 
ополномоштен министер, министер советник за зем-
јите на Исток, Emile Langui, ликовен критичар, 
Aidre Selliez, ополномоштен министер, помошник 
генерален директор во Министерството за надворе-
шните работи, Raes Albert, помошник генерален 
директор на јавната безбедност, Marc Chatel, шеф 
на кабинетот на Министерството на правдата, Carlo 
Sebek, публицист, Albert de Раере, генерален секре-
тар на Министерството на социјалните грижи, Franc 
Denis, генерален секретар на Министерството на 
трудот; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Michel Didisheim, економски советник, Benoit 
Cardon de Lichtbuer, Paul Reusens, директор во пол. 
дирекција за ИЕЗ, Georges Leburton, ген. директор 
во Министерството на правдата, Simone Laloux, 
пом. ген. директор на јавната безбедност, Andre-
-Aime-Gaston de Grayse, комесар, шеф на полици-
јата на градот Брисел, Robert Vangermee, ген. ди-
ректор на франц, емисија РТБ, Paul Vanderbussche, 
ген. директор на француската емисија РТБ, Roland 
Gillet, пратеник, претседател на белг- југ. парла-
ментарна група, Jaeues Franeau, ректор, на Универ-
зитетскиот центар во Монсу, Edrriir van Lierde, ди-
ректор во државната безбедност, Armand Hauzeur, 
комесар во државната безбедност, Julien Vernimen, 
прв советник во државната безбедност, Rene Stern-
feeld, директор на Симфонискиот оркестар РТБ; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАЈТЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Leopold Stappers, претседател на Унијата на пе-
риодич^к печат, Frank Pepermans, прет. на управ-
ниот совет на Бел телефон, Henry Marie Albert Ja-
cobs, шеф на Протоколот на градот Анверс, Frede-
ric Osterrieth, претседател во Cokerill-Yards, Charles 
de Pauw, генерален директор на Светскиот трговски 
центар, Franc Roelants, пом. директор во Министер-
ството на надворешните работи, Comte de Liedeker 
ќе, шеф на сервисот за печат во Министерството 
на надворешните работи, Arnols de Соеуег, советник 
во Министерството на надворешните работи, Alex 
Xhrouet, советник всг^инистерството на надворе-
шните работи, Roger de Stercke, советник во Мини-
стерството на надворешните работи, Victor Allard, 
советник во Министерството на надворешните ра-
боти; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

G. Henri Cole, благајник на кралските добра, 
Camnlle Van Landschot, шеф на Биро на кралскиот 
Кабинет, Genevieve Klement, шеф на Биро во Де-
партманот на Великиот маршал на Дворот, G. Geor-
ges Bertrand, управител на кралското добро Лаекен, 
Emile Мехегѕ, секретар-економ. во Департманот на 
Великиот маршал на Дворот, Marxelen de Pauw, 
секретар на Департманот на Великиот маршал на 
Дворот, Jeann de Groef, стено-дактилографка во Ка-
бинетот на Кралот, Frans Stassen, шеф на Кадров-
ската служба во Дворот Лаекен, G. Leon Duport, 
службеник на дворецот Лаекен, Jeane Cailly, по-
мошник командант во кралска палата, Francois Lex-
sen, службеник на дворецот Лаекен, Ettienne Helle-
bosch, секретар на командантот на кралската Па-
лата, Gaston de Grep, секретар во кабинетот на 
Кралот, Marcel Adam, службеник во Кабинетот на 
Кралот, Emile Trinalez, секретарка на шеф на Вое-
ниот дом на Кралот, Betty Rosseel, помошничка во 
Секретаријатот на Кралицата, Hugo Paemen, заме-
ник на шеф на Сервисот за печат на Министер-
ството на надворешните работи, Michel Dauginet, 
секретар на администрацијата во Министерството 
в а надворешните работи, Robert Mombaerts, секре-
тар на администрацијата ,на Протоколот на Мини-
стерството на надворешните работи, Joseph Van Roy, 
аташе во Кабинетот на мин. на надворешните ра-
боти, Juan Kint de Roodenbeke, шеф на Протоколот 
на аеродромот Завентем, Noe Wuyts секретар на 
администрацијата во Протоколот на Министерство-
то за надворешни работи; 

За заслуги во извршувањето на поверените за-
дачи што придонесуваат на пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралството Белгија 
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СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Irene Ravet, службеник, Pierre Deknop, службеник 
Etienne Wieme службеник, Emma Ponnet, Hose Ma-
rie Beckers, Goethals Pierre, Buelens Eugeen, Duysens 
Georges, Ovart Edgard, Mulot Marcel, Cortvriendt Ma-
rie, Davin Auguste, Meert Albert, Van Nieuwenhove 
Jean, De Velder Jan, Thoeleri Eugeen, Druyts Paul, 
Braem Marie, Freson Louis, Coreamans Jules, Van Der 
Linden Henri, Taquet Marcel, Gesquiere Andre, Van 
Waeyenbergh Frans, Спор Anna, Indestege Lisette, 
Janssens Marie-Jose, Lauwens Louisa, Verbelen Joris, 
Cools Fransisca, Carpentier Claude. Van Winkelen 
Emiel, Bonnet Victor, Vandervorst Genevieve, Lenoir 
Marc, Van Nieuwenhuizen Louis, De Lem Constant, 
De Smedt Jaen, Memeleers Henri, Moeremans Desire, 
De Ryck Pierre; 

Laffineur Raymond, Roosens Etienne, Isenborchs 
Пепе, Lebon Fracois, Stroobants Jean, Putzeys Marcel, 
Vanschepdael Marcel, Blankaert Louis, Hoebeeck Fre-
deric, D. Haeyer Albert, De Ridder Raymond, Gailly 
Richard, Desmedt Theodore, Dries Maurice, Segers 
Francois, Libert Emile, De Groote Ren6, Thomas Mau-
rice, Meysman Auguste. Cools Jean, De Grave Con-
stant, Derijke Georges, De Grave Clement, De Maeyer 
Marcel, Silverans Egide, Vai de Voorde Jean, De Leu 
Irene, De Taeye Suzanne, Stiens JosS, Jacobs Odette, 
Dutilleul Eugene, Verspecht Louis, Croels Johny, De 
Muylder Joseph, Silverans Clemence, Saillard Hugu-
ette, Coppieters Mathilde, Leonet Omer, Cauwenber-
ghes Edouard, Van Der Elst Joseph Diependael Remi. 

Бр. 147 
6 октомври 1970 година 

Белград 
^ Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод деведестгодишнината на по-
стоењето и работата, а за извонредни заслуги во 
ширењето на просветата и културата меѓу нашите 
народи и за особени успеси постигнати на издига-
њето на низа ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Првата гимназија, Сараево; 

Бр. 162 
29 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод седумдесетгодишнината на 
животот и долгогодишното музичко творештво, а за 
особени заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕЦ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вукдраговић Михаило. 

Бр. 163 
29 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод четириесетгодишнината на 
активната и плодна уметничка работа а за особени 
заслуги на делото ширење на братството и един-
ството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Мартиноски Никола. 

Бр. 164 
29 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна' 

552. Одлука за зголемување на личната инва-
лиднина што стасува од 1 октомври 1971 
година — — — — — — — — — 893 

553. Одлука за условите за доделување на по-
себниот износ на глобалната девизна квота 893 

554. Одлука за утврдување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота за опре-
делени прозиводствени работни органи-
зации за 1972 година — — — — — 894 

55. Одлука за постапката за утврдување и рас-
пределба на стоковните контингенти од-
носно на девизните контингенти за увоз 
а стоки во 1972 го дна — — — — — 894 

556. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукции 
они материјали за 1972 година — — — 894 

557. Наредба за одредување посебна сметка 
на која се врши уплата на разликата во 
цената на цигарите и за рокот до кој овие 
разлики ќе се уплатат — — — — — 898 

Исправка на Одлуката за измени и дополнени-
ја на Одлуката за износот на компенза-
циите на име разлика во цената за браш-
но, за масло за јадење и за шеќер - — 898 

Одликувања — — — — — — — — — 898 

Меѓународни договори — — — - — — 689 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград. Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 

- Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована Ристиќа бр. 1 -
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


