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522. 

Врз основа на член 37д од Законот за прометот 
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, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ-
ОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА 

1. На производствените организации на здруже-
ниот труд (во понатамошниот текст: организациите 
на здружениот труд) што ги исполнуваат условите 
од оваа одлука, покрај износот на глобалната де-
визна квота, врз основа на прописите што го регу-
лираат утврдувањето и распределбата на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали, може да им се од-
реди посебен износ на глобалната девизна квота за 
увоз на суровини и други репродукциони материја-
ли во девизи што се од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања, а во гра-
ниците на износот што за одделни периоди го од-
редува Сојузниот извршен совет. 

Посебен износ на глобалната девизна квота мо-
же да п се одреди на онаа организација на здру-
жениот труд што со зголемениот увоз на суровини и 
други репродукциони материјали за кои е пропишан 
увозот врз основа на глобалната девизна квота, ќе 
го зголеми девизниот прилив во девизи што се од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, и тоа под услов: 

1) зголемениот девизен прилив да го остварува 
со извоз на производи од сопствено производство во 
период од една година, сметајќи од месецот во кој 
го поднесла барањето; 

2) зголемениот девизен прилив остварен во, пе-
риод од една година да биде за 10% поголем во од-
нос на девизниот прилив остварен во соодветниот 
претходен период, и тоа без користење посебен из-
нос на глобалната девизна квота според оваа одлука. 
Во остварениот девизен прилив не се засметува 
зголемениот 'девизен прлив остварен со одредува-
њето на посебниот износ на глобалната девизна кво-
та во претходниот годишен период; 

3) покрај девизниот прилив од одредбата под 2 
на оваа точка, со зголемувањето на извозот на стоки 
од сопствено производство да остварува девизен 
прилив поголем од одредениот посебен износ на гло-
балната девизна квота според оваа одлука. 

3. При одредувањето на посебниот износ на гло-
балната девизна квота, ќе имаат првенство органи-
зациите на здружениот труд што во поголема мера 
ќе го зголемат девизниот прилив во однос на по-
себниот 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 меѓуна-
родните плаќања. 

4. Организациите на здружениот труд можат 
договорно заеднички да бараат одредување на по-
себен износ на глобалната девизна квота "и да пре-
земаат обврски во смисла на оваа одлука (во пона-

тамошниот текст: групата организации на здруже-
ниот труд). 

5. На организациите на здружениот труд однос-
но на групата организации на здружениот труд што 
во смисла на точка 2 на оваа одлука ќе преземат об-
врска дека зголемениот девизен прилив ќе биде нај-
малку за 50°/о поголем од посебниот износ на гло-
балната девизна квота што го бараат за .реализација 
на тој зголемен девизен прилив, првенствено им се 
одредува посебен износ на глобалната девизна диво-
та според оваа одлука, и тоа во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на барањето. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
ќе им го одреди на организациите на здружениот 
труд односно на групата организации на здружениот 
труд од став 1 на оваа точка посебниот износ на гло-
балната девизна квота и над износот одреден во 
смисла на точка 1 на оваа одлука. 

6. Решение за одредување на посебниот износ 
на глобалната девизна квота според оваа одлука 
донесува Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, по претходно прибавено мислење од Стопан-
ската комора на Југославија,. 

7. На организацијата на здружениот труд од-
носно на групата организации на здружениот труд 
на која ќ е одреден посебен износ на глобалната 
девизна квота во смисла на оваа одлука, ако не го 
оствари девизниот прилив за кој се обврзала дека 
ќе го оствари во целост, овластената банка односно 
народната банка на републиката ида народната бан-
ка на автономната покраина ќе ft ги намали за де-
лот на неостварениот девизен прилив девизните 
средства односно правата на девизите со кои распо-
лага, а во случај на недоволно покритие, ќе и ги 
намали и девизните средства односно правата на 
девизите што ќе ги оствари според важечките про-
писи се до покритието на ^остварениот девизен 
прилив. 

8. Посебниот износ на девизите од точ. 1 и 5 на 
оваа одлука не влегува во основицата за утврдување 
на вкупниот износ на девизите во смисла на про-
писот кој го регулира утврдувањето и распредел-
бата на глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали. 

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија, по 
потреба, го одредува начинот за поднесување на ба-
рањето од точ. 5 и 6 на оваа одлука и документа-
цијата што се прилага кон тоа барање, како и ?а 
доставување на податоците и документацијата за 
остварениот девизен прилив од точка 7 на оваа од-
лука. 

10. Технички упатства за примена на оваа од-
лука, по потреба, дава Народната банка на Југо-
славија. 

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

P. п. бр. 175 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
ЗЈемал Биедиќ, е. р. 
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523. 

Брз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА KfcOTA ЗА ПЛАКАЊЕ НА 
УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИ-

ОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА 

1. За плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1973 година врз ос-
нова на глобалната девизна квота, на организациите 
на здружениот труд им се утврдува глобалната де-, 
визна квота во износот и во видот на девизите што 
им се утврдени врз основа на прописите на Сојуз-
ниот извршен совет за утврдувањето на глобалната 
девизна квота за 1972 година, наголемена за 109/о. 

Во износот на глобалната девизна квота од став 
1 на оваа точка не се засметуваат износите што. се 
утврдени врз основа на Одлуката за утврдување на 
посебниот износ на глобалната девизна квота за оп-
ределени производствени работни организации за 
1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/71). 

За суровините и други репродукциони матери-
јали, што во 1972 година се увезувале-врз основа на 
дозвола, претходно ќе се изврши корекција на гло-
балната девизна квота што на организацијата на 
здружениот труд ќ била утврдена врз основа на 
прописите на Сојузниот извршен совет за утврду-
вањето на глобалната девизна квота за 1972 година, 
за износот на девизите искористени за плаќање на 
тие суровини и репродукциони материјали врз основа 
на дозвола во IV .квартал на 1971 година и првите^ 
девет месеци на 1972 година, освен за износот на" 
девизите искористени за плаќање на увозот на су-
ровини и-други репродукциони материјали врз ос-
нова на одлуката од став 2 на оваа точка. ' 

За суровините и други репродукциони матери-
јали за кои ќе биде пропишано дека од 1 јануари 
1973 година нема да се увезуваат врз основа на гло-
бална девизна квота, претходно ќе се изврши ко-
рекција на глобалната девизна квота што на орга-
низацијата на здружениот труд и била утврдена врз 
основа на прописите на Сојузниот извршен совет за 
утврдувањето на глобалната девизна квота за 1972 
година, за износот на девизите искористени за пла-
ќање на тие суровини и репродукциони материјали 
во IV квартал на 1971 година и првите девет ме-
сеци на 1972 година. • 

Коригираниот износ на глобалната девизна кво-
та во смисла на ст. 3 и 4 на оваа точка, се наголе-
мува за процентот од став 1 на оваа точка. 

Решение за утврдување на" глобалната девизна 
квота од став 1 на оваа точка^ Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија ќе ќ издаде на секоја 
организација на здружениот труд, на нејзино ба-
рање и врз основа на поднесената документација, 
најдоцна до 15 декември .1972 година. 

При издавањето на решението од став 6 на оваа 
точка.^ Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе води сметка користењето на средствата на 
глобалната девизна квота, по правило, да биде рам-
номерно распоредено на одделни квартали. 

2. Организациите на здружениот труд во рам-
ките на групациите на организациите на здруже-
ниот труд од сродни дејности во Стопанската комора 
на Југославија, можат договорно да извршат прера-
спределба на девизите од точка 1 на оваа одлука, 
ако сите организации на здружениот труд на однос-
ната групација се согласат со таа • прераспределба. 

Прераспределба на девизите од точка 1 на оваа 
одлука можат договорно да извршат и одделни ор-
ганизации на здружениот труд односно групации, 
но само во границите на средствата што им припа-
ѓаат во смисла на таа точка. 

Прераспределбата на девизите во смисла ца ст. 
1 и 2 од оваа точка, организациите на здружениот 
труд можат да ја извршат до 15 декември 1972 го-
дина. 

3. Ако Сојузниот извршен совет на одделни гру-
пации на организации на здружениот труд од сро-
дни дејности им го зголеми износот на девизите за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали врз основа на глобалната девизна 
квота над износот од точка 1 на оваа одлука, рас-
пределбата на износот на зголемената глобална де-
визна квота врз одделни организации на здруже-
ниот труд ја вршат организациите на здружениот 
труд договорно во рамките, на групациите на орга-
низациите на здружениот труд од сродни дејности 
во Стопанската комора на Југославија. 

Предлог за зголемување на износот на девизите 
од став 1 на оваа точка му поднесува на Сојузниот 
извршен совет Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат 
за стопанство, по претходно прибавено мислење од 
Стопанската комора на Југославија. 

При распределбата на износот и видовите на 
девизите од став 1 на оваа точка, за организациите 
на здружениот труд во рамките на групација како 
критериум за распределба на девизите ќе се земат 
извозот извршен во 1972 година во однос на извозот 
извршен во 1971 година на пазари на кои се оства-
руваат девизи од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања, производство-
то остварено во тие години, помалото учество во 
производството на суровини и други репродукциони 
материјали од увозот и состојбата и движењето на 
залихите. 

Ако при утврдувањето на зголемениот износ на 
девизите, во смисла на став 1 од оваа точка, Сојуз-
ниот извршен совет одреди посебни услови за рас-
пределба на тие девизи, организациите на здруже-
ниот труд се должни при договарањето за распре-
делбата да се придржуваат кон тие посебни услови. 

4. При распределбата на средствата од глобал-
ната девизна квота, во смисла на точка 3 на оваа 
одлука, врз одделни организации на здружениот 
труд, треба да се утврдат износите и видовите на 
девизи и динамиката на нивното користење, со тоа 
што користењето на девизите, по правило, треба да 
биде рамномерно распоредено на одделни квартали. 

5. Се смета дека договор за распределба на из-
носот на глобалната девизна квота во смисла на 
точка 3 од оваа одлука е постигнат ако сите органи-
зации на здружениот труд на односната групација се 
согласиле со предложената распределба, или ако во 
договорот за распределба на тој износ на глобал-
ната девизна квота во групацијата е постигнато 
мнозинството предвг*Дено со статутот на Стопан-
ската комора на Југославија односно со заклучокот 
на соодветното општествено тело на Стопанската 
комора на Југославија за начинот на постигање 
договор. 

6. По извршената распределба на износот на 
глобалната девизна квота врз одделни организации 
на здружениот труд во смисла на точ. 2 и 3 од оваа 
одлука, Стопанската комора на Југославија доста-
вува извештај за извршената распределба, со соод-
ветната документација, до Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија кој на секоја организација на 
здружениот труд ќе ќ издаде за тоа решение во рок 
од 15 дена од денот на приемот на извештајот. 

7. Ако организациите на здружениот труд не 
постигнат договор за распределба на износот на де-
визите во смисла на точка 3 од оваа одлука, распре-
делбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, по претходно поднесениот изве-
штај од Стопанската комора на Југославија, а во 
рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај. 

8. За суровините и други репродукциони матери-
јали што во 1972 година не се увезувале врз основа 
на глобална девизна квота, а во 1973 година се уве-
зуваат врз основа на глобалната девизна квота, 
производствените организации на здружениот труд 
што ги увезувале тие суровини и други репродук-
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циони материјали, во рок од 60 дена од денот кога 
е објавен прописот дека тие суровини и други ре-
продукциони материјали се увезуваат врз основа 
на глобална девизна квота, можат да поднесат 
барање да им се утврди износот на девизите за 
плаќање на увозот на тие суровини и репродукци-
они материјали за 1973 година. 

Барањето за утврдување на износот на девргзите 
производствената организација на здружениот труд 
му го поднесува на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, кој на производствената органи-
зација на здружениот труд ќе & го утврди износот 
на девизите за плаќање на увозот на суровините 
и други репродукциони материјали од став 1 на 
оваа точка и за тоа ќе и издаде решение. Износот 
на девизите ќе и се утврди на производствената 
организација на здружениот труд во височината на 
девизите што таа ги искористила за плаќање на 
увозот на односните суровини и други репродук-
циони материјали во соодветниот период на 1972 
година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен во рок од 15 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето да донесе решение за утврду-
вање за производствената организација на здруже-
ниот труд на износот на девизите од став 1 на оваа 
точка. 

Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во те-
кот на 1973 година дојде до промена на начинот 
на плаќањето помеѓу Југославија и одредена земја, 
износот на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали од таа земја ќе се утврди според одред-
бите на ст. 1 до 3 на оваа точка. 

9. За суровините и други репродукциони мате-
ријали што во 1972 година се увезувале врз основа 
на глобалната девизна квота, а кои во 1973 го-
дина не се увезуваат по тој основ, Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија ќе и ја намали 
на односната организација на здружениот труд 
глобалната девизна квота за 1973 година за изно-
сот на девизите искористени за тие стоки во 1972 
година. 

Организациите на здружениот труд во рок од 
30 дена од денот кога е објавен прописот однос-
ните суровини и други репродукциони материјали 
да не се увезуваат врз основа на глобалната де-
визна квота, се должни да му ја поднесат на Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија пот-
ребната документација врз основа на која Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија ќе им го 
намали на тие организации на здружениот труд 
износот на глобалната девизна квота за 1973 го-
дина. 

Ако организацијата на здружениот труд не ја 
поднесе потребната документација, Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија ќе донесе ре-
шение за привремено запирање користењето на ' 
средствата на глобалната девизна квота утврдени 
за организацијата на здружениот труд за 1973 го-
дина, се додека организацијата на здружениот 
труд не ја поднесе потребната документација, или 
ќе донесе решение за намалување на глобалната 
девизна квота врз основа на документацијата со ко-
ја располага. 

10. Неискористените девизи на глобалната де-
визна квота за 1973 година можат да се користат 
во наредната година. 

11. Организацијата на здружениот труд ги пла-
ќа суровините и другите репродукциони материја-
ли што ги увезува врз основа на глобална 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 увозот врз основа на глобалната де-
визна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет 
за потребите на производствените организации на 

здружениот труд што се основани и пуштени во 
погон во 1973 година, за производствените органи-
зации на здружениот труд што се основани во 1972 
година ако за таа година не добиле девизи за увоз 
на суровини и други репродукциони материјали за 
кои е пропишан увоз врз основа на глобална де-
визна квота, за организациите на здружениот труд 
што со новите капацитети своето производство во 
1973 година ќе го наголемат најмалку за 5СГ°/о во 
однос на производството во 1972 година, за ново-
изградените производствени организации во состав 
на здружено претпријатие, или за производствени-
те организации во состав на здружено претприја-
тие, ако тие производствени организации со новите 
капацитети своето производство во 1973 година ќе 
го наголемат најмалку за 50% во однос на производ-
ството во 1972 година, како и за потребите на про-
изводствените организации на здружениот труд кај 
кои дошло до уништување на увозни суровини и 
други увозни репродукциони материјали поради 
виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.). 

13. Организациите на здружениот труд од точ-
ка 12 на оваа одлука поднесуваат барања за утвр-
дување на износот на девизите за плаќање на сто-
ките за кои е пропишан увоз врз основа на гло-
бална девизна квота до Сојузниот секретаријат за 
стопанство. Сојузниот секретаријат за стопанство, 
по претходно прибавено мислење од Стопанската 
комора на Југославија, во спогодба со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за соодветната област 
на стопанството, ќе ја оцени оправданоста на под-
несените барања и за тоа ќе го извести Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, кој во рок од 
30 дена од денот на приемот на известувањето, ќе 
ја утврди со решение глобалната девизна квота за 
одделни организации на здружениот труд, имајќи 
ги предвид износите на глобалната девизна квота 
на други 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 известувањето од став 1 на оваа точка, 
ќе поднесе предлог до Сојузниот извршен совет за 
утврдување на додатен износ на глобалната деви-
зна квота. 

14. На производствените организации на здруже-
ниот труд што во смисла на Одлуката за мерилата за 
утврдување кои стопански организации се сметаат 
како претежни извозници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/66, 20/70 и 32/71) имале статус на пре-
тежен извозник, а кои за 1973 година го немаат тој 
статус, им се утврдува глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали за 1973 година во височината на 
девизите остварени по тој основ што ги искорис-
тиле за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали врз основа на глобална-
та девизна квота во 1972 година. 

Организациите на здружениот труд од став 1 
на оваа точка поднесуваат барање за утврдување 
на износот на девизите за плаќање на стоките за 
кои е пропишан режимот на увозот врз основа на 
глобалната девизна квота, до Стопанската комора 
на Југославија, која тие барања со свое мислење 
му ги доставува на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, во рок од 15 дена од денот кога 
од Стопанската комора на Југославија ќе ги прими 
поднесените барања и мислења, ја утврдува со ре-
шение глобалната девизна квота за одделни орга-
низации на здружениот труд од став 1 на оваа 
точка. 

15. По исклучок од точка 1 на оваа одлука, за 
производствените организации на здружениот труд 
од гранка 124 — Текстилна индустрија, утврдува-
њето на глобалната девизна квота за плаќање на 
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увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали за 1973 година ќе се регулира со посебен 
пропис. 

16. Со средствата на глобалната девизна квота 
организациите на здружениот труд можат да ги 
плаќаат суровините и други репродукциони мате-
ријали што ги увезуваат само за потребите на соп-
ственото производство и за извршување на догово-
рот склучен помеѓу домашните производствени ор-
ганизации на здружениот труд за долгорочна ко-
операција и на договорот за деловно-техничка со-
работка, што врз основа на таквите договори вр-
шат меѓусебни испораки на делови, склопови и 
потсклопови. 

Ако организацијата на здружениот труд ги ко-
ристи средствата на глобалната девизна квота про-
тивно на одредбата од став 1 на оваа точка, Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија ќе и ја 
намали на организацијата на здружениот труд гло-
балната девизна квота за двоен износ на средст-
вата користени противно на намената од тој став. 
Ако износот на користените средства е помал од 
20% од вкупниот износ на утврдената глобална де-
визна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија ќе и го намали на организацијата на здру-
жениот труд вкупниот износ на глобалната деви-
зна квота утврден на таа организација на здруже-
ниот труд — за 20%. 

17. Организациите на здружениот труд можат 
да вршат увоз и плаќање врз товар на глобалната 
девизна квота во смисла на оваа одлука почнувај-
ќи од 1 јануари 1973 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, организациите на здружениот труд можат да 
вршат увоз и плаќање на сезонски производи и 
пред 1 јануари 1973 година, ако за тоа прибават со-
гласност од Народната банка на Југославија, што 
таа ја дава во спогодба со Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

18. Сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, по потреба, донесува поблиски прописи за на-
чинот на поднесувањето на барањата од точ. 8, 9, 
12, 13 и 14 на оваа одлука и за документацијата 
што се прилага кои тие барања, како и за начинот 
на доставувањето на податоците и за документа-
цијата потребна за утврдување на износите на де-
визите 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"-

P. п. бр. 176 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

524. 

Врз основа на член 37д од Законот за прометот 
На стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/бб, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОДРЕДЕНИ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1973 ГОДИНА 

1. Во смисла на точка 1 од Одлуката за усло-
ћите за доделување на посебниот износ на глобал-

ната девизна квота („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/72), се утврдува посебен износ на глобалната де-
визна квота за 1973 година, и тоа: 

1) за распределба во I квартал — од 55,000.000 
динари; 

2) за распределба во II квартал — од 55,000.000 
динари; 

3) за распределба во III квартал — од 33,000.000 
динари; 

4) за распределба во IV квартал — од 33,000.000 
динари. 

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

2. Барање за одредување на посебен износ на 
глобалната девизна квота заинтересираните произ-
водствени организации на здружениот труд се 
должни да поднесат најдоцна до 15 март 1973 година 
— за средствата утврдени за распределба во I квар-
тал, до 15 јуни — за средствата утврдени за распре-
делба во II квартал, до 15 септември — за сред-
ствата утврдени за распределба во III квартал и до 
15 декември — за средствата утврдени за распре-
делба во IV квартал. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија е должен да донесе решение за одредување 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, придржувајќи се 
Кон критериумите од точ. 2, 3 и 5 од Одлуката за 
условите за доделување на посебниот износ на гло-
балната девизна квота. 

4. На организациите на здружениот труд од 
точка 5 на Одлуката за условите за доделување на 
посебниот износ на глобалната девизна квота, им 
се одредува посебниот износ на глобалната девизна 
квота независно 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". 

P. п. бр. 177 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

525. 

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен 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 1973 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 одредено да 
се увезуваат врз основа на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти, со врши врз основа 
на договор помеѓу организациите на здружениот труд 
— потрошувачи, увозниците и производителите на 
односните производи, постигнат во рамките на Сто-
панската комора на Југославија. Со овој договор се 
утврдуваат, во рамките на материјалните биланси 
врз кои се засновуваат предвидената стапка на ра-
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стежот на производството и пропорциите на плат-
ниот биланс за 1973 година, обемот на увозот по 
количина (стоковен контингент) односно вредно-
ст (девизен- контингент), усогласен со домашното 
производство и потрошувачката; регионалните 
правци на увозот — водејќи сметка за поставките 
на економската политика, за склучените трговски 
и други меѓудржавни спогодби; структурата и ди-
намиката на увозот; начинот и организацијата на 
увозот и другите елементи за извршување на до-
говорот. 

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

3. Договорот помеѓу организациите на здруже-
ниот труд од точка 1 на оваа одлука подлежи на 
одобрение од сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, дадено во спогодба со сојузниот секретар 
за стопанство кој, ако се во прашање земјоделски 
и прехранбени производи претходно ќе обезбеди со-
гласност од сојузниот секретар за земјоделство. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија и 
сојузниот секретар за стопанство, во рок од 30 од 
денот на приемот на договорот се должни да доне-
сат одлука, водејќи сметка за критериумите од 
точка 1 на оваа одлука. 

4. Ако организациите на здружениот труд во 
Стопанската комора на Југославија не постигнат 
договор во рамките на групацијата, за што Стопан-
ската комора на Југославија му поднесува извеш-
тај на Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија во рок од 30 дена од денот на приемот на из-
вештајот од Стопанската комора на Југославија, на 
предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство 
ќе ги одреди обемот на увозот по количина (стоко-
вен контингент) односно по вредност (девизен кон-
тингент), регионалните правци на увозот, динами-
ката на увозот, начинот на распределбата на изно-
сот на девизите, како и другите услови за увоз на 
производите во смисла на точка 1 од оваа одлука. 

, Ако се во прашање земјоделски и прехранбени 
производи, Сојузниот секретаријат за стопанство 
пред поднесувањето на предлогот ќе обезбеди со-
гласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство. 

5. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Стопанската комора на Југо-
славија, ќе го одреди рокот за постигање на дого-
ворот од точка 1 на оваа одлука. Ако организаци-
ите на здружениот труд во оставениот рок не пос-
тигнат договор, утврдувањето 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 де-
визниот контингент, а во 1973 година се увезуваат 
по тој основ, организациите на здружениот труд се 
должни за увозот на тие производи да постигнат 
договор во рок од два месеца од денот на изврше-
ната измена на режимот на увозот на тие произ-
води. Ако организациите на здружениот труд во 
тој рок не постигнат договор, Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, во спогодба со Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство, а врз основа на 
извештајот од Стопанската комора на Југославија« 
ќе посташе 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 девиз-
ните контингенти, контингентите за тие стоки да ги у-
тврдува по количина (стоковен контингент) односно по 
вредност (девизен контингент) Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот 
секретаријат за стопанство, дадено по претходно 
прибавено мислење од Стопанската комора на Југо-
славија. Ако се во прашање земјоделски и пре-
хранбени производи, Сојузниот секретаријат за 
стопанство пред поднесувањето на предлогот ќе 
обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за 
земјоделство. 

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

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, како носител на контингентот за увоз на 
стоките од став 2 на оваа точка, во рамките на из-
носот и видот на девизите утврдени во сми-
сла на точка 8 од оваа одлука, ќе изврши избор на 
најповолниот увозник врз основа на одржаното јав-
но наддавање, односно врз основа на претходно из-
вршеното 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 увоз на одредени 
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 надвореш-
на трговија, 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 организациите на здру-
жениот труд треба да се спогодат за меѓусебната 
распределба на утврдениот стоковен контингент од-
носно девизен контингент. 

9. Распределбата на стоковниот контингент од-
носно на девизниот контингент од точка 7 став 1 
на оваа одлука ја вршат организациите на здру-
жениот труд договорно, во рамките на Стопанската 
комора на Југославија. За постигнатата распределба 
му се поднесува извештај на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, кој на секоја органи-
зација на здружениот труд in издава решение за 
доделениот стоковен контингент односно девизен 
контингент, во рок од 15 дена од денот на приемот 
на извештајот. 

Ако организациите на здружениот труд не по-
стигнат спогодба за распределбата на стоковниот 
контингент односно на девизниот контингент во 
роковите што Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија ги одредил, распределбата на стоков-
ниот контингент односно на девизниот контингент 
врз одделни организации на здружениот труд ќе ја 
изврши Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, по претходно прибавено мислење од 
Стопанската комора на Југославија, и тоа во рок 
од 30 дена од денот на приемот на тој извештај, 
при што ќе се придржува кон критериумите од 
точка 11 на оваа одлука. Ако се во прашање зем-
јоделски и прехранбени производи, Сојузниот се-
кретаријат за стопанство претходно ќе обезбеди 
согласност од Сојузниот секретаријат за земјодел* 
ство. 
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10. Стоковниот контингент односно девизниот, 
контингент, утврден во смисла на точка 7 од оваа 
одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија може да го зголеми за 10%, со тоа што тој 
зголемен дел на контингентот во целост да се ко-
ристи за зголемување на производството на стоките 
наменети за извоз на пазари на кои се остваруваат 
девизи што се од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања. Во границите 
на тој зголемен дел на контингентот, Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија им го зголему-
ва контингентот на оние организации на здружени-
од труд што во однос на својот досегашен извоз о-
безбедуваат зголемен извоз, со најповолни услови 
во поглед на цените, роковите и др. 

И. Организациите на здружениот труд од 
точка 9 на оваа одлука при распределбата на сто-
ковниот контингент односно на девизниот контин-
гент врз основа на договор, по правило, ќе го имаат 
предвид обезбедувањето на производството на сто-
ките наменети за извоз со кои се остваруваат де-
визи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, како и учеството 
на секоја организација на здружениот труд во уво-
зот на соодветните стоки во претходната година. 

12. Ако меѓу производите врз кои се применува 
режимот на увозот врз основа на стоковниот кон-
тингент односно девизниот контингент, се зголему-
ваат цените на одделни производи од домашно про-
изводство што отстапуваат од општата политика на 
цените, Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, на предлог од Сојузниот завод за цени, 
може да одобри увоз на односните производи не-
зависно од постапката одредена со оваа одлука. 
Ако се во прашање земјоделски и прехранбени 
производи, Сојузниот секретаријат за стопанство 
претходно ќе обезбеди согласност од Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство. 

При издавањето на одобрение за увоз ќе се 
води сметка за извршувањето на трговските и дру-
гите економски спогодби, склучени со странство. 

13. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Стопанската комора на Југо-
славија, пред конечното утврдување на стоковниот 
контингент односно на девизниот контингент, може 
да им одобрува аванси на организациите на здру-
жениот труд од точ. 1 и 7 на оваа одлука, и тоа 
најмногу до износот од 40% од количината односно 
вредноста на увозот на односните стоки во претход-
ната година. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа 
точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може да одобри аванси за увозот и за плаќа-
њето на сезонските производи и над 40% од коли-
чината односно вредноста на увозот на односните 
стоки во претходната година. 

14. Ако во текот на спроведувањето на догово-
рот од точка 1 на оваа одлука се утврди дека до-
говорот не се реализира. Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, на предлог од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, може да утврди посебен 
стоковен контингент односно девизен контингент за 
увоз на односните стоки и да изврши распределба 
на тие контингенти врз одделни организации на 
здружениот труд — учесници во договорот. Ако се 
во прашање земјоделски и прехранбени производи, 
Сојузниот секретаријат за стопанство претходно ќе 
обезбеди согласност од Сојузниот секретаријат за 
земјоделство. 

15. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува поблиски прописи за начинот на под-
несувањето на извештајот за постигнатата распре-
делба на стоковниот контингент односно девизниот 
контингент и за начинот на поднесувањето на до-
кументацијата што служи за распределба на сто-
ковниот контингент односно девизниот контингент 
според точ. 4, 9 и 10 на оваа одлука. 

16. 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. 

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

P. п. бр. 178 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

526. 

Врз основа на член 37д и 37е од Законот за 
прометот 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, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИ-
ОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, 
ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОДРЕДЕН ОДНОС СПРЕМА 
ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ 

ВО 1973 ГОДИНА 

1. Производствените организации на здружениот 
труд од гранката 117 — Метална индустрија, освен 
групацијата: шински возила и ремонт; групацијата: 
алати; групацијата: текстилни машини, у тензи лин 
и кожарски машини; групацијата: други сериски 
машини и опрема; групацијата: опрема за инду-
стријата, угостителството, трговијата и сервисите; 
групацијата: прецизна механика; групацијата: про-
изводи на полуфабрикаги за вградување и Други 
метолопреработувачки производи; групацијата: од-
ливки и леани производи; групацијата метална ам-
бглажа; групацијата: вијчени стоки и жи-
чени производи; од гранката 118 — Бродо-
градба; и од гранката 119 — Електроиндустрија, 
освен групацијата: друга електроиндустрија, ги 
увезуваат суровините и другите репродукциони 
материјали за чиј увоз е пропишана глобална де-
визна квота во одреден однос на плаќањето на 
увозот спрема остварениот девизен прилив по из-
возот на нивните производи (во понатамошниот 
текст: однос на увозот спрема извозот). 

Како девизен прилив, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се смета и вредноста на стоките од 
гранката 117 — Метална индустрија и од гранката 
119 — Електроиндустрија, извезени на кредит. Ако 
извозот на кредит во целост се врши од деловни 
средства на организација на здружениот труд, ор-
ганизацијата на здружениот труд е должна да при-
бави гаранција од странско осигурително друштво. 

2. На организациите на здружениот труд од 
точка 1 на оваа одлука за 1973 година им се утвр-
дува односот на увозот спрема извозот во височи-
на на односот што им бил утврден со прописите 
на Сојузниот извршен совет за утврдување на од-
носот на увозот спрема извозот за 1972 година, на-
гол емен за 10%. 

За суровините и другите репродукциони мате-
ријали што во 1972 година ги увезувале врз основа 
на девизниот контингент и увозна дозвола, прет-
ходно ќе се изврши корекција на односот на 
врзувањето на увозот за извозот што на органи-
зацијата на здружениот труд и бил утврден врз 
основа на прописите на Сојузниот извршен совет 
за утврдување на односот на увозот спрема извозот 
за 1972 година, за износот на девизите искористени 
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за плаќање на тие суровини и репродукциони ма-
теријали врз основа на девизниот контингент и увоз-
ната дозвола во IV квартал на 1971 година и во 
првите девет месеци на 1972 година. 

За суровините и другите репродукциони мате-
ријали за кои ќе биде пропишано дека од 1 јануари 
1973 година нема да се увезуваат врз основа на гло-
балната девизна квота, претходно ќе се изврши 
корекција на односот на врзувањето на увозот за 
извозот што на организацијата на здружениот труд 
ќ бил утврден врз основа на прописите на Сојузниот 
извршен совет за утврдување на односот на увозот 
спрема извозот за 1972 годрша, за износот на де-
визите ^искористени за плаќање на тие суровини 
и репродукциони материјали во IV квартал на 1971 
година и во првите девет месеци на 1972 година. 

Коригираниот однос на врзувањето на увозот 
за извозот во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка, се 
наголемува за процентот од став 1 на оваа точка, 
и тоа само на оние организации на здружениот 
труд чиј однос на увозот спрема извозот во 1972 
година е под просечниот однос на односната гру-
пација, со тоа што вака коригираниот однос на 
увозот опрема извозот не може да биде поголем 
од просечниот однос на таа групација, односно што 
со ова коригирање новиот однос на плаќањето по 
увозот да не може да биде поголем од приливот 
по извозот. 

На организацијата на здружениот труд од став 
1 на оваа точка кај која односот на плаќањето по 
увозот е поголем од девизниот прилив по извозот, 
ќ се утврдува апсолутниот износ до кој може да 
врши плаќање по утврдениот однос. 

Апсолутниот износ одлетав 5 на оваа точка за 
1973 година се утврдува во височина на износот 
утврден со решение на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија за 1972 година. 

На секоја организација на здружениот труд, 
на нејзино барање и врз основа на поднесената 
документација, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, најдоцна до 15 декември 1972 го-
дина, ќе и издаде решение за утврдувањето на 
односот на увозот спрема извозот од став 1 на оваа 
точка. 

3. Организациите на здружениот труд, во рам-
ките на групацијата на организациите на здруже-
ниот труд од сродни дејности во Стопанската комора 
на Југославија, можат договорно Да извршат пре-
распределба на девизите од точка 2 на оваа одлука 
заради коригирање на односите на увозот спрема 
извозот утврдени во 1972 година, ако сите органи-
зации на здружениот труд на односната групација 
се согласат со таа прераспределба. 

Прераспределбата на девизитз од точка 2 на оваа 
одлука можат договорно да ја извршат и одделни 
организации на здружениот труд на односната 
групација, но само во границите на средствата што 
им припаѓаат во смисла на таа точка. 

ЦрераспределбаТа на девизите во смисла на 
ст. 1 и 2 од оваа точка, организациите на здруже-
ниот труд можат да ја извршат до 15 декември 
1972 година. 

4. Ако Сојузниот извршен совет на организа-
циите на здружениот труд од точка 1 на оваа од-
лука им го утврди дополнителниот износ на сред-
ствата на глобалната девизна квота или ако им го 
коригира односот на увозот спрема извозот во 
корист на тие организации, распределбата на до-
полнителниот износ односно--коригирањето на од-
носот на увозот спрема извозот врз одделни .органи-
зации на здружениот труд, го вршат организациите 
на здружениот труд, договорно во рамките на гру-
пацијата на сродните дејности во Стопанската ко-
мора на Југославија. 

Предлогот за утврдување на дополнителниот 
износ односно за коригирање на односот на увозот 
спрема извозот на Сојузниот извршен совет му го 
поднесува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, по претходно прибавено мислење од 
Стопанската комора на Југославија. 

5. При распределбата на износите и видовите на 
девизите односно при коригирањето на односот на 
увозот спрема извозот од точка 4 став 1 на оваа 
одлука, за организациите на здружениот труд во 
рамките на групацијата како критериум за рас-
пределба ќе се земе извозот извршен во 1972 го-
дина во однос на извозот извршен во 1971 година 
на пазарите на кои се остваруваат девизи од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања. 

АКО при утврдувањето на дополнителниот из-
нос односно на коригираниот однос на увозот 
спрема извозот, во смисла на точка 4 став 1 од 
оваа одлука, Сојузниот извршен совет одреди по-
себни услови за распределба на тој износ односно 
на коригираниот однос на увозот спрема извозот, 
организациите на здружениот труд се должни при 
договарањето за распределбата да се придржуваат 
кон тие посебни услови. 

6. Се смета дека договор за распределба на 
износот односно на коригираниот однос на увозот 
спрема извозот од точка 4 на оваа одлука е по-
стигнат ако сите организации на здружениот труд 
на односната групација се согласиле со предложе-
ната распределба, или ако при договарањето за таа 
распределба, во групациите е постигнато мнозин-
ството предвидено со статутот на Стопанската комора 
на Југославија односно со заклучокот на соодвет-
ното општествено тело на Стопанската комора" на 
Југославија за начинот на постигање договор.' 

7. По извршената распределба на износот од-
носно на коригираниот однос на увозот спрема из-
возот на одделни организации на здружениот труд 
од точ. 3 и 4 на оваа одлука, Стопанската комора 
на Југославија му доставува извештај за изврше-
ната распределба, со соодветната документација, на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој 
на секоја организација на здружениот труд ќе ќ 
издаде за тоа решение во рок од 15 дена од приемот 
на извештајот. 

8. Ако организациите на здружениот труд не 
постигнат договор за распределба^на износот од-
носно на коригираниот однос на увозот спрема из-
возот од точка 4 на оваа одлука, распределбата ќе 
ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, по приемот на извештајот од Стопанската 
комора на Југославија. 

9. За организациите на здружениот труд од 
гранките наведени во точка 1 на оваа одлука, на 
кои за 1972 година им е утврден износот на гло-
балната девизна квота во апсолутен износ, се 
утврдува за 1973 година апсолутниот износ на гло-
балната девизна квота во смисла на точ. 1 и 2 од 
Одлуката за утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали за 1973 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72). 

10. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1972 година не се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 
година се увезуваат по тој основ, производствените 
организации на здружениот труд од точка 1 на оваа 
одлука, што ги увезувале тие суровини и други 
репродукциони материјали, во рок од 60 дена од 
денот кога е објавен прописот тие суровини и други 
репродукциони материјали да се увезуваат врз 
основа на глобалната девизна квота, можат да 
поднесат барање да им се утврди износот На деви-
зите за плаќање на увозот на тие суровини и други 
репродукциони материјали за 1973 година. 

Барањето од став 1 на оваа точка организациите 
на здружениот труд му го поднесуваат на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, кој на орга-
низацијата на здружениот труд ќе и го утврди 
износот на девизите за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за кои 
е пропишан увозот врз основа на глобалната де-
визна квота, а во височина на девизите искористени 
за плаќање на увозот на односните суровини и 
други репродукциони материјали во 1972 година од 
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страна на таа организација на здружениот труд. 
Со вака утврдениот износ на глобалната девизна 
квота се коригира утврдениот однос на увозот спре-
ма извозот во смисла на оваа одлука, и за тоа Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија на 
организацијата на здружениот труд и издава реше-
ние во рок од 15 дена од денот на приемот на ба-
рањето. 

Како основа за коригирање на односот на уво-
зот спрема извозот ќе се земат годишниот просек 
на девизниот прилив по извозот извршен во 1971 и 
1972 година и односот на увозот спрема извозот 
утврден со решението на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија за 1973 година. 

Ако врз основа на меѓудржавен договор во те-
кот на 1973 година дојде до промена на начинот на 
плаќањето помеѓу Југославија и одреденаvземја, 
износот на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали од таа земја ќе се утврди според одред-
бите на ст. 1 и 2 од оваа точка. 

11. За суровините и другите репродукциони 
материјали што во 1972 година се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота, а кои во 1973 
година не се увезуваат според тој основ, на про-
изводствените организации на здружениот труд од 
точка 1 на оваа одлука, што ги увезувале тие суро-
вини и други репродукциони материјали, им се 
коригира односот на увозот спрема извозот за 1973 
година — за износот на девизите искористени за 
плаќање на увозот на односните суровини и други 
репродукциони материјали во 1972 година. 

Организациите на здружениот труд се должни 
во рок од 30 дена од денот од кој според важечките 
прописи односните суровини и други репродукци-
они материјали не се увезуваат врз основа на гло-
балната девизна квота, на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија да му ја поднесат потреб-
ната документација за во смисла на точка 10 став 1 
на оваа одлука да се коригира односот на увозот 
спрема извозот за 1973 година. Решение за тоа ќе 
издаде Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија во рок од 15 дена од денот на приемот на 
барањето. 

Ако организацијата на здружениот труд од став 
2 на оваа точка не ја поднесе потребната документа-
ција, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе донесе решение за привремено запирање на 
користењето на глобалната девизна квота утвр-
дена на организацијата на здружениот труд за 1973 
година, се7додека организацијата на здружениот 
труд не ја поднесе потребната документација, или 
ќе донесе решение за намалување на глобалната 
девизна квота врз основа на документацијата со 
која располага. 

12. На производствените организации на здру-
жениот труд од гранките наведени во точка 1 на 
оваа одлука, на кои за 1972 година не им бил утвр-
ден односот на увозот спрема извозот, како и на ново-
основаните производствени организации на здруже-
ниот труд од гранките наведени во точка 1 на оваа од-
лука, на нивно барање, може да им се утврди за 
1973 година односот на увозот спрема извозот. 

Како новоосновани производствени организации 
на здружениот труд се сметаат, во смисла на оваа 
одлука, организациите на здружениот труд што се 
основани и пуштени во погон во 1973 година, про-
изводствените организации на здружениот труд што 
се основани во 1972 година ако за таа година не до-
биле девизи за увоз на суровини и други репродук-
циони материјали за кои е пропишан увоз врз ос-
нова на глобалната девизна квота, организациите на 
здружениот труд што со нови капацитети своето 
производство во 1973 година ќе го зголемат 'нај-
малку за 50% во однос на производството во 1972 
година, новоизградените производствени организа-
ции во состав на здружено претпријатие или про-
изводствените организации во состав на здружено 
претпријатие, ако тие производствени организации 
со новите капацитети своето производство во 1973 
година ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на 

-производството во 1972 година, како и производ-
ствените организации на здружениот труд кај кои 
дошло до уништување на увезени суровини и дру-
ги увезени репродукциони материјали поради виша 
сила (пожар, поплава, земјотрес и др.). 

Организациите на здружениот труд од став 1 
на оваа точка поднесуваат барања за утврдување 
на односот на увозот спрема извозот за 1973 годи-
на до Сојузниот секретаријат за стопанство, kq^ 
прибавува мислење од соодветната групација на 
Стопанската комора на Југославија, ги цени под-
несените барања и за тоа го известува Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија на организа-
цијата на здружениот труд и го утврдува односно 
коригира со решение односот на увозот спрема из-
возот, во рок од 30 дена од денот на приемот на 
известувањето имајќи ги при тоа предвид односите 
на увозот спрема извозот на другите истородни ор-
ганизации. 

13. Врз основа на решението на Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија за утврдениот 
однос на увозот спрема извозот, организацијата на 
здружениот труд со една овластена банка што са-
мата ќе ја избере, склучува договор за плаќање 
на увозот во одреден однос спрема остварениот де-
визен прилив по извозот. 

14. Организацијата на здружениот труд што 
според односот од договорот склучен со овластената 
банка остварила девизе^ прилив по извозот пого-
лем од плаќањата по увозот, плаќање по увозот мо-
же да врши зависно од остварениот девизен прилив 
по извозот. 

Организацијата на здружениот труд што спо-
ред односот од договорот склучен со овластената 
банка имала плаќања по увозот поголеми од девиз-
ниот прилив по извозот, плаќања по увозот може 
да врши зависно од остварениот девизен прилив 
по извозот, само до апсолутниот износ од решението 
на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

По искористувањето на износот од став 2 на оваа 
точка, организацијата на здружениот труд плаќања-
та по увозот може да ги врши во височина на де-
визниот прилив остварен со извозот на- производи 
од сопствено производство. 

15. За производствените организации на здру-
жениот труд од гранката 118 — Бродоградба, одно-
сот на увозот спрема извозот се утврдува, до доне-
сувањето на прописите за 1973 година, врз основа на 
Одлуката за утврдување конечниот однос помеѓу 
плаќањето по увозот спрема остварениот девизен 
прилив по извозот За производните работни органи-
зации од гранката 118 Бродоградба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/67). 

16. Организациите на Здружениот труд што во 
смисла на точка 1 од оваа одлука не се должни 
сзфовините и другите репродукциони материјали 
да ги увезуваат во одреден однос спрема остваре-
ниот извоз, можат да поднесат барање увозот на 
суровините и другите репродукциони материјали за 
кои е пропишан увоз врз основа на глобалната де-
визна квота, да го вршат во одреден однос на уво-
зот спрема извозот на нивните производи. 

Барањево за утврдување на односот во смисла 
на став 1 од оваа точка, организацијата на здруже-
ниот труд и го поднесува на Стопанската комора 
на Југославија, која тоа барање, со свое мислење, 
му го доставува на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. 

Ако барањето од став 2 на оваа точка го под-
несуваат повеќе организации Ца здружениот труд 
групирани според сродноста на своите дејности, тие 
организации на здружениот труд можат договорно 
да ги утврдат и да ги предлагаат на Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија за секоја орга-
низација на здружениот труд износот на девизниот 
прилив по извозот и износот на плаќањата по уво-
зот, како и односите што од тоа произлегуваат.' 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја3 врз основа на барањата и мислењата од став 2 
односно став 3 на оваа точка, го утврдува со реше-
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ние з& секоја организација на здружениот труд од-
носот што произлегува од девизниот прилив по 
извозот и од плаќањата по увозот во претходната 
година, со тоа што односот на плаќањата по увозот 
спрема девизниот прилив по извозот за организа-
цијата на здружениот труд не може да биде попо-
волен од просекот на однбсната групација. 

Врз основа на решението од став 4 на оваа точка, 
организацијата на здружениот труд со една овлас-
тена банка што самата ќе ја избере склучува дого-
вор за плаќање на увозот во одреден однос спрема 
остварениот девизен прилив по извозот. Организа-
цијата на здружениот труд го врши плаќањето на 
увозот на суровините и другите репродукциони ма-
теријали за кои е пропишан увоз врз основа на гло-
балната девизна квота — со девизите на кои има 
право по девизниот прилив остварен во рамките на 
тој договор. 

17. Одделни групации организации на здруже-
ниот труд од точка 1 на оваа одлука, на предлог 
на односната групација на организациите на здру-
жениот труд, можат да се ослободат од обврската 
врзување на увозот за. извозот. Предлог за ослобо-
дување од обврската врзување на увозот за извозот 
можат да поднесат и Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија и Сојузниот секретаријат за сто-
панство, по претходно прибавено мислење од однос-
ната групација во рамките на Стопанската комора 
на Југославија. ' 

Одлука за ослободување од обврската врзување 
на увозот за извозот донесува Сојузниот извршен 
совет. 

На организациите на здружениот труд што ќе 
бидат ослободени од обврската врзување ка увозот 
за извозот, средствата на глобалната девизна квота 
им се утврдуваат врз база на реализацијата на из-
возот по претходната година, како и на односот на 
увозот спрема извозот за таа година утврден со ре-
шението на Сојузниот секретаријат За надворешна 
трговија. 

18. Организациите на здружениот труд со сред-
ствата на глобалната девизна квота можат да ги 
плаќаат суровините и другите репродукциони маЈ 

теријали што ги увезуваат само за потребите на 
сопственото производство и заради извршување на 
договор склучен помеѓу домашни производствени 
организации на здружениот труд за долгорочна ко-
операција, како и на договор за деловно-техничка 
соработка, кои врз основа на такви договори вршат 
меѓусебни испораки на делови, склопови и потскло-
пови. 

Ако организацијата на здружениот труд корис-
ти средства на глобалната девизна квота противно 
на одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот 
секретаријат за надвореша трговија ќе и го кориги-
ра односот на увозот спрема извозот, односно ќе & 
ја намали глобалната девизна квота во височина 
што одговара на двоен износ на средствата корис-
тени противно на намената од тој став. Ако износот 
на користените средства е помал од 20°/о од вкуп-
ниот износ на глобалната девизна квота, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија ќе и ја намали 
на организацијата на здружениот труд глобалната 
девизна квота за 20°/о, односно ќе изврши кориги-
рање на односот на увозот спрема извозот кој одго-
вара на намалувањето на глобалната девизна квота, 
за 20%. 

19. Организациите на здружениот труд можат да 
увезуваат и да вршат плаќања во однос на увозот 
спрема извозот, утврден во смисла на оваа одлука, 
почнувајќи од 1 јануари 1973 година. 

20. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
по. потреба, донесува поблиски прописи за начи-
нот на поднесувањето на' барањата од точ. 2, 5, 10, 
11 и 12 на оваа одлука, за документацијата што се 
прилага кон тие барања, за доставувањето на пода-
тоците и на документацијата потребни за утврдување 
на износот на девизите од тбч. 8 и 11 на оваа одлу-
ка, како и за начинот на поднесувањето на бара-
њето од точка 16 на о в а ^ одлука и документаци-
јата што се прилага кон тоа барање. 

21. Технички упатства 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. 

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

P. п. бр. 179 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, -
Џемал Биедиќ, е. р. 

527. 

' Брз основа на чл. 37 став 2 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, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 

СТОКИ 

1. Дозволите за извоз и увоз на стоки за кои во 
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 и 42/71, 
со понатамошните измени и дополненија), е од-
редено дека можат да се извезуваат односно 
увезуваат само врз основа на дозвола, ги из-
дава Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, на предлог од Сојузниот секретаријат за 
стопанство, даден по претходно прибавено мислење 
од Стопанската комора на Југославија. Ако се во 
прашање земјоделски и прехранбени производи од-
носно стоки за потребите на организациите на здру-
жениот труд што се занимаваат со работи на транс-
порт на стоки и патници, Сојузниот секретаријат 
за стопанство претходно ќе обезбеди согласност од 
Сојузниот секретаријат за земјоделство односно од 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, 
утврден на начинот од став 1 на оваа точка, може 
да издаде дозвола и за увоз на одделни стоки или 
групи стоки, како и за увоз на стоки во одреден пе-
риод (глобална дозвола), водејќи при тоа сметка 
за извршувањето на трговските и други економски 
спогодби склучени со странство. Во тој случај орга-
низацијата на здружениот труд ги увезува однос-
ните стоки без прибавување на дозволата од став 1 
на оваа точка. 

2. Барање за издавање дозвола за извоз и увоз 
на стоки организацијата на здружениот труд му 
поднесува на Сојузниот секретаријат за стопанство, 
и тоа пред пристапувањето кон претходните и под-
готвителните дејствија во врска со склучувањето 
на купопродажниот договор со странските содого-
ворачи. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, по исклучок од. одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, може да издаде дозвола за увоз на стоки и 
само на предлог од Сојузниот завод за цени, ако 
увозот на односните стоки се предлага' заради ста-
билизација на односите на домашниот пазар и спре-
чување на отстапувањето од општата политика на 
цените. 

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, по исклучок од одредбата на точка 1 на оваа 
одлука, по барање на организацијата на здружениот 
труд, во согласност со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, може да издаде дозвола за извоз и увоз 
на стоки ако е во прашање извршување на тргав-
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ски и други економски спогодби склучени со стран-
ство. Ако се во прашање земјоделски и прехранбе-
ни производи односно стоки за потребите на органи-
зациите на здружениот труд што се занимаваат со 
работи на транспорт на стоки и патници, Сојузниот 
секретаријат за стопанство за давањето на соглас-
ност претходно ќе се спогоди со Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство односно со Сојузниот секре-
таријат за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
во случајот од став 1 на оваа точка, во согласност 
со Сојузниот секретаријат за стопанство, прибавена 
на начинот од став 1 на оваа точка, може да издаде 
дозвола за увоз на одделни стоки или групи стоки, 
како и за увоз на стоки во одреден период (глобал-
на дозвола). Во тој случај организациите на здру-
жениот труд ги увезуваат односните стоки без при-
бавување на дозволата од став 1 на оваа точка. 

5. Издавањето на дозволите за увоз на стоки 
може да се обу сл ови со обврската на организацијата 
на здружениот труд да извезе одредена количина до-
машни стоки во земјата од која стоките се увезу-
ваат или во други земји. 

6. Дозвола за увоз на предмет^ на вооружува-
њето издава Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

7. Девизи за плаќање на увозот на стоките за 
кои е издадена дозвола за увоз, организацијата на 
здружениот труд обезбедува според одредбите од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72). 

8. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат: 
1) на извозот на предмети на вооружувањето и 

воена опрема што се врши според одредбата на член 
62 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство; 

2) на извозот и увозот на опојну дроги што се 
вршат според одредбите на Законот за опојни дро-
ги („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64); 

3) на изнесување на одредени предмети што се 
врши според одредбите на Наредбата за условите 
под кои граѓаните можат да испраќаат или изне-
суваат определени предмети во странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 37/65). 

9. ^Сојузниот секретар за надворешна трго-
вија ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за 
постапката за издавање на дозволи за извоз и увоз 
на стоки. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за издавање 
дозволи за извоз и увоз на стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66, 11/69 и 32/71). 

11. Оваа одлука влегува, во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 180 
27 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, • 
Џемал Биедиќ, е. р. 

528. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за тех-
ничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 
и 55/69), сојузниот секретар за стопанство пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕХНИЧКИ-
ТЕ ПРОПИСИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ОД 
ПОЖАР 

Член 1 
Во Техничките прописи за специјална заштита 

на електроенергетските постројки од пожар (Дода-

ток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/66), кои се 
составен дел на Правилникот за 'Техничките про-
писи за специјална заштита на електроенергетски-
те постројки од пожар („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/66) точка 2.214.2 се менува и гласи: 

„2.214.2 Одвођење уља према тачки 2.214.1 ових 
прописа, ако се електроенергетска постројења по-
стављају у згради која служи и за друге сврхе, ос-
тварује се понављањем сабирног левка испод сваког 
уљног трансформатора или направе. Левак се пре-
крива слојем туцаника или опраног шљунка, вели-
чине зрна 3 до 5 ст , дебљине слоја најмање'15 еш. 

(јлој туцаника или опраног шљунка мора бити 
на челичној решетки, испод које се налазе цеви 
односно канали за брзо одвођење уља ван зграде или 
јама за скупљање уља. Уместо прекривања левка 
слојем туцаника или опраног шљунка на челичној 
решетки, може се применити друга мера која има 
исто дејство заштите. 

Димензионирање сабирног левка зависи од ди-
мензија уљни* трансформатора и направа са уљем. 
Димензије цеви за одвођење уља и јаме за скупљање 
уља, одређују се према укупној количини уља. Ако 
за одвођење уља у сабирне јаме постоје заједничке 
цеви за више јединица, димензије таквих заједнич-
ка^ цеви одређују се према јединици која садржи 
највише уља. 

За електроенергетска постројења у посебним 
зградама, са уљним трансформаторима укупне ин-
сталисане снаге до 1.500 kVA, довољно је да постоји 
само јама за скупљање уља у склопу тих зграда, 
без левка и челичне решетке покривене слојем 
туцаника и опраног шљунка. 

Јама за скупљање уља мора се извести тако да 
атмосферске или подземне воде не ометају намену 
коју она има.". 

Член 2 
По точка 2.215 се додава нова точка 2.216, која 

гласи: 
„2.216 За трансформаторе постављене на отво-

реном простору, сабирне јаме у постројењу могу се 
градити и за количину уља мању од оне коју садр-
жи припадајући трансформатор или се њихова из-
градња може у потпуности изоставити, ако се за 
уље, које би могло угрозити постројење, предвиди 
одговарајући одвод на слободном простору са отво-
реним ровом или јамом која може примити истеклу 
количину уља. 

Услов за овакво одвођење уља је да се тиме не 
наноси штета околини, да уље понире у земљу, да 
се уљег/с натопљена земља може уклонити и замени-
ти новим слојем земље и да изливена количина уља 
ни у ком случају не може доспети ни у канализа-
цију ни у водотокове, водне захвате и канале за 
каблове главних и помоћних струјних кругова од-
носног постројења. 

За траисформаторе и апарате на отвореном про-
стору који садрже уља мање од 1000 kg по јединици, 
није обавезна изградња сабирних левкова, али треба 
обезбедити да уље понире у земљу/'. 

Член 3 
Во точка 4.32 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако свака боца има вагу или прикладно изве-

дену електричну сигнализацију која указује на 
смањење тежине боце, онда ће се тежина боце кон-
тролисати сваких 5 година.". 

Член 4 
Точка 4.33 се брише. 
Досегашните точ. 4.34 до 4,37 стануваат точ. 4.33 

до 4.36. 
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Член 5 
Свој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

10 бр. 6569/2 
23 октомври 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевик, е. р. 

529. 

Врз основа на член 20 став 2 од Уставниот за-
кон за спроведување на Уставните амандмани XX 
до XLI („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71), сојуз-
ниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-

ТА ЗА ЗАТЕЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ 

1. Наредбата за затезните интереси („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/57, 11/58, 19/58 и 50/59) преста-
нува да важи. 

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

Бр. 2-7321/1 
16 октомври 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

530. 

Врз основа на чл. 16, 48 до 51, 62 точка 14 и чл. 
80 и 84 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ОД ВОЕНИОТ СЕРВИС ВРЗ 
ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ НА КРЕДИТИТЕ ШТО ИМ 
СЕ ДАДЕНИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ПАЗАРОТ И 
НА СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ПОКРИТИЕ НА ТИЕ КРЕДИТИ 

1. Специјализираната организација во состав на 
Народната банка на Југославија (во понатамошниот 
текст: Воениот сервис) ќе ги пренесе врз деловните 
банки кредитите што до денот на донесувањето на 
оваа одлука, врз основа на средствата на депозитот 
по видување и на средставата примени од Народна-
та банка на Југославија, им ги дала на работните 
организации и на организациите на здружениот 
труд на военото стопанство (во понатамошниот 
текст: организациите) за намените што во смисла 
на чл. 48 до 51 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини не служат за пот-
ребите на Југословенската народна армија и народ-
ната одбрана. 

Воениот ссрвис ќе ги пренесе врз деловните бан-
ки и кредитите што по донесувањето на оваа одлука, 
БО смисла на важечките прописи, им ги дал на орга-
низациите од средствата наведени во став 1 на оваа 
точка. 

Кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка Воениот 
сервис ќе ги пренесе според состојбата на тие кре-
дити на денот на пренесувањето. 

2. Пренесувањето на кредитите во смисла на 
точка 1 од оваа одлука Воениот сервис ќе го извр-
ши врз деловните банки што тие кредити, во спогод-
ба со корисниците на кредитите, со Воениот сервис 
и со надлежната народна банка на републиката од-
носно со народната банка на автономната покраина 
ќе ги прифатат под условите под кои Воениот сер-
вис им ги дал на организациите. 

3. Истовремено со пренесувањето на кредитите 
од точка 1 на оваа одлука, Воениот сервис ќе ги 
пренесе врз деловните банки и средствата што ор-
ганизациите ги депонирале кај Воениот сервис во 
вид на депозити по видување и на депозити орочени 
до една година, врз основа на договорот за депо-
нирањето што деловните банки ќе го склучат со 
организациите чии депозити се пренесуваат. 

4. Покрај средставата од точка 3 на оваа одлу-
ка, Народната банка на Југославија, преку народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини, според местото во кое е се-
диштето на крајните корисници, ќе ги пренесе врз 
деловните банки во вид на кредити и средствата 
што Воениот сервис ги користел ка ј Народната бан-
ка на Југославија за давање на краткорочни креди-
ти за извоз на стоки и услуги, на кредити за произ-
водство и залихи на земјоделски производи и на 
други кредити во смисла на точ. 4 и 6 од Одлу-
ката за регулирање на односите на деловните банки 
со Народната банка на Југославија по работите на 
краткорочното кредитирање („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/71, 21/71, 23/71, 17/72, 35/72, 45/72 и 
57/72). како и за давање кредити за трајни вложу-
вања во обртни средства на стопанството според 
член 4 од Уредбата за претворање на дел од крат-
корочните кредити на банките и на стопанските 
организации во долгорочен кредит за обртни сред-
ства („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/71 и 19/71). 

Покрај кредитите од став 1 на оваа точка, На-
родната банка на Југославија, преку народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покрани, според местото во кое е седиштето 
на крајните корисници на кредитите, ќе ги пренесе 
врз деловните банки во вид на кредити и средствата, 
што Воениот сервис ги користел кај Народната бан-
ка на Југославија за давање на други кредити на 
организациите, и тоа до височината на разликата 
помеѓу износот на пренесените кредити во смисла 
на точ 1 и 2 и износот на пренесените извори на 
средствата во смисла на точ. 3 и 4 став 1 од оваа од-
лука, намалени за соодветниот дел на задолжител-
ната резерва и резервата на ликвидноста. 

5. Кредитот од точка 4 став 1 на оваа одлука 
деловната банка ќе го врати под истите услови 
под кои Воениот сервис ги користел средствата кај 
Народната банка на Југославија, т. е. во роковите 
и износите што се договорени по кредитите дадени 
на крајните корисници. 

6. Кредитот од точка 4 став 2 на оваа одлука 
деловните банки ќе го вратат во рок од 25 години во 
еднакви годишни отплати што втасуваат за пла-
ќање секој 31 март, со тоа што првата отплата да вта-
сува за плаќање на 31 март 1975 година. 

Каматата по овој кредит деловните банки ќе ја 
плаќаат по каматната стапка што Народната банка 
на Југославија ја утврдува за кредитите што ги 
дава од средствата на примарната емисија за наме-
ните што ги одредува федерацијата, а во смисла на 
одредбите на член 19 од Законот за Народната бан-
ка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини. 
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7. Деловните банки ќе обезбедат вкупниот обем 
на кредитите да не може да им се намали на орга-
низациите повеќе од намалувањето на кредитите 
пренесени врз нив во смисла на точка 4 од оваа 
одлука. 

8. Пренесувањето на кредитите и на средствата 
според оваа одлука ќе се изврши сукцесивно, а нај-
доцна до 15 декември 1972 година. 

9. Упатства за примена на оваа одлука дава гу-
вернерот на Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 77 
17 октомври 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за измени 
и дополненија на Решението за определување на 
пониските царински стопи за специфичната опрема 
за бродоградилиштата, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/72, се поткраднала долунаведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПО-
НИСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧ-

НАТА ОПРЕМА ЗА БРОДОГРАДИЛИШТАТА 

Во точка 2 под 12 во тарифниот број 84.45/2л 
наместо бројот: „16000 mm" треба да стои бројот: 
,.1600 mm". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град. 23 октомври 1972 година. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Устав-
ниот амандман XXXVII, Претседателот на Републи-
ката донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ 

I 

Се назначува 
д-р Дејан Костиќ, началник на Протоколот во 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Народна Република Бангладеш. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 24 
14 септември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

О Д Л И К У В А Н А 

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 примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето постојан по-
лет за остварување на поставените задачи во еди-
ниците со кои раководат, како и за создавање усло-
ви за постигање на исклучително добри успеси во 
своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИТЕ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-полковникот: Херљевић Фрање Фрањо. 

Бр. 181 
22 декември 1971 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 одликуваната 
одлучува да се одликува по повод педесетгодиш-
нината на работата, а за особени заслуги во рабо-
тата од особено значење за развојот на нашата теа-
тарска уметност во духот на ширењето и развива-
њето па братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Народниот театар, Сараево. 

Бр. 182 
20 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, С. р. 
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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 одликуваат по повод седумдесет-
годишнината на работата, а за особени заслуги и 
постигнати успеси на развивањето, зацврстувањето 
и омасовување^ на планинарство!*© 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

планинарскиот сојуз на Србија; 

за заслуги на задвижувањето на општестве-
ните активности на село и за пропагирање на со-
временото земјоделско производство, со што е сто-
рен придонес за социјалистичкиот развиток на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Неделниот весник за село „Пољопривредни^*, 
Нови Сад; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бартош Милан; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Анђелић Татомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Дрљачић Војислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Генчић Владимир, Југин Миливој, Тошић 
Озрен; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Цветковић Љубомир, Крстић Владимир, Мар-
ковић Слободан, Стојанац Стево. 

Бр. 183 
21 декември 1971 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 одликуваат по повод стогодишни-
ната на работата, а за особени заслуги и придонес 

во развојот на педагошката мисла и практика по-
меѓу научнопедагошките и просветните работници 
ширум нашата земја, со што е сторен голем при-
донес на развивањето на братството и единството 
па нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

„Педагошко књижевни збор", педагошкото друш-
тво на СР Хрватска; 

по повод шеесетгодишнината на работата, а за 
достојно репрезентирање и популаризирање на 
спортот во текот на народноослободителната борба 
и во повоениот период во земјата и во странство, 
како и за развивање на напредните идеи меѓу 
спортистите во духот на братството и единството на 
нашите народи 

Фудбалскиот клуб „Хајдук", Сплит; 

по повод дваесетпетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги во ширењето на просветата и 
културата и воспитувањето на младите генерации 
во духот на братството и единството меѓу нашите 
народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гимназијата, Ровињ; 
по повод шеесетпетгодишшшата на работата, а 

за заслз^ги на заштитата и спасувањето на животите 
на луѓето, на општествениот и личниот имот, со што 
е сторен значаен придонес за социјалистичка 
заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволното противпожарно друштво, Кра-
течко; 

по повод педесетгодишнина^^ на работата, а за 
особени заслуги во работата ка полето на социјал-
ната и хуманитарната дејност и за постигнати ус-
песи во згрижувањето, воспитувањето и образова-
нието на децата и младината 

Детскиот дом „Јовица Марковић", Липиќ; 
по повод седумдесетгодишнината на животот и 

долгогодишната револуционерна работа, а за истак-
нати заслуги во развивањето и јакнењето на свеста 
на нашите граѓани во борбата за изградбата на 
социјализмот, за слободата и независноста на на-
шата земја и за заслуги на полето на зацврстува-
њето на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Хрнчевић д-р Јосип; 
за особени заслуги на полето на јавната дејност 

со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакрач инж. Борис, Купрешанин Милан; 

СО ОРДЕ НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дјетелић Перо, Груић Маринко; 
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за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Колар Јосип, Штрбац Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Белак фрањо, Филипи Славко, Крпан Мато, 
Новак Силвије, Рељић Душан, Шакић Динко, Шли-
бар Јосип; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Етеровић Иво; 
за̂  особени заслуги на делото ширење на братс-

твото и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН^ 
ВЕНЕЦ 

Папиќ Никола. 

Бр. 184 
23 декември 1971 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 одликуваат за особени заслуги и 
постигнати успеси во работата од значење за со-
цијалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бијелић Војин, Ћемерлић д-д Хамдија, Кунди-
ја Драгомир, Теофановић прим. д-р Светислав, 
Трумић инж. Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Баћ Јосип, Бајић проф. др Милош, Бајрактаре-
вић др Махмут, Бакић др Љубомир, Бендеља инж. 
Божо, Бевандић др Милан, Георгијевић-Шпилер др 
инж. Емил, Кадић др Мухамед, Камарић Мустафа* 
Карахасановић прим. др Алија, Кауфер проф. др 
Леополд, Лер Бела, Магазиновић др Војислав, 
ковић инж. Драгослав, Мучибабић др Смиља, Гон 
риј ез Ристо, Стојић др Александар, Шварц-Кнеже-
вић проф. др Јелка, Тасић Борисав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Циглар др Марко, Дрецун инж. Владимир, Фи-
липовић проф. др Заим, Гостиша Никола, Хаџиоме-
ровић Хасан, Хуковић проф. др Сеид, Јакшић проф. 
др Стјепан, Јовановић инж. Борислав., Кафка проф. 
др Иван, Крсмановић др ДуцЈаа, Кузмић Рикард, 
Марковић др Тихомил, Милутин, Пеј^ц* 
новић Петар, Ралевић др Шефкија; Спаић др Во-« 

јислав, Шамић др Мидхат Штерн др Павао, Талић 
др Алија, Вуковић др Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Харашлић Ибро, Јамакосмановић Асим, Костић 
проф. др Александар, Маљковић Дане, Манџић Ах-
мед,. Муфтић Хусеин, Пашић др Хамид, Перић Бран-
ко, Прцић проф. др Мидхат, Ресуловић Сулејман, 
Римски проф. др Бранко, Станчић Богдан, Страњак 
Асим, Тефтедарија проф. др Мухамед, Васић-Гру-
јић Јела; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арнаутовић Младен, Баћ Емилија, Бубић-Ху-
ковић Илдуза, Накаш Мухамед, Рустенбеговић 
проф. д-р Фахрудин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ђуровић Миливоје, Хомен Мирослав* Вранић 
Јово; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Божић д-р Љубо, Финци Јахиел, Марјановић 
Јоцо; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бркић Сеад; 

за особени заслуги на полето на јавната дејн-
ост со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Хаџиселимовић д-р Хајрудин, Камхи д-р Са-
муел, Поткоњак инж. Милан, Жарковић д-р Гру-

пица; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хлубна Фрањо. 

Бр. 185 
24 декември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ^ 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVIt 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува Да с§ одликуваат за особени заслуги п 
Достигнати yene^jj во работата од значење за со^ 
цијалистичкат* изградба земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Иличковић Чедомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Богдановић Новак, Челебић Петар, Дамјановић 
Блажо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бојовић Радоња, Ћосовић Милосав, Ђурковић 
Милутин, Ивановић Блажо, Лутовац Владимир, Ма-
товић Вукашин, Недић Војо, Поповић Коста, Раж-
натовић Никола, Станковић Мирко, Вучковић Иво; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Каписода Босиљка, Марковић Стана, Милоше-
вић Рајко, Вучетић Велимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Спасоје, Андрић Јованка, Бајић 
Мирјана, Бастаћ Драгутин, Биљановић Вукица, 
Божовић Миле, Брацановић Марко, Дацић Влади-
мир, Гацовић Халил, Грујић Петар, Грујичић Ксе-
нија, Јошановић Јошан, Кнежевић Велико, Комне-
нић Гојко, КуСовац-Тодоровић Десанка, Латковић 
Крсто, Љесар Раде, Мартиновић Драгомир, Марти-
новић-Југовић Марија, Матановић Василије, Мр-
ваљевић Бранко, Мухадиновић Блажо; 

Обрадовић Милета, Павличевић Душан, Пеја-
ковић Саво, Перишић Драго, Перишић Душан, Пе-
тровић Душан, Пилетић Илија, Пепчетовић Дарин-
ка, Поповић Вукосава, Радоњић Бранко, Раичевић 
Владимир, Рубежић Милован, Савићевић Блажо, 
Спасић Петар, Шуковић Вукман, Тодоровић Ву-
коман, Улићевић Арсеније, Вукићевић Митар; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Хаџовиќ Салко; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Дарезић Јеремија; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Беговић Миро је; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бајчета Милорад, Балетић Милутин, Илић Сте-
во, Јаблан Миодраг, Јовановић Велимир, Калуђер 
ровић Спасоје, Костић Јово, Мартиновић Бранко, 

Мартиновић Урош, Мартиновић Вида, Михаљевић 
Радован, Мијушковић Мило, Минић Вељко, Муји-
чић Милосав, Орландић-Стјепчевић Даница, Петро-
вић Славко, Правиловић Ђорђина, Живковић Љу-
бица. 

Бр. 186 
24 декеигари 1971 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 одликуваат за особени заслуги и 
постигнати успеси во работата од значење за со-
цијалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Садикарио Аврам; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Давчев Пенчо, Кепески Димко, Кепески Круме, 
Миловски Доне, Пекевски Борис, Перчинковски 
проф. др Радован, Прилепчански др Иван, Ристовски 
Киро, Станковски Методија, Стојанове™ др Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бајрами Реџеп, Белопета прим. др Мито, Боцев 
Јордан, Јаневски Ристо, Каламарас Ефтим, Кљусев 
др Никола, Копровски Љупчо, Михајлов др Круме, 
Муслиу Неџит, Неделкоски Јонче, Серафимов проф. 
др Кочо, Соколов др Лазар, Стојановски др Никола, 
Шајн Асен, Тофовић др Петар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бидев Павле, Дамјановски Душко, Франић Паш-
ко, Ивановски Стојан, Калаузи прим. др Јован, Ко-
тевски прим. др Димитарг-Лиаку Димитар, Пуздерл-
сики др Илија, Станински Пане, Стојанова Марија, 
Вановски др Бојан, Витанозски Благоја; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Божиновски Александар, Ћурчиев Кирил, Де-
мири Идрис, Елези Елез, Гашевски Драгомир, Ма-
лински прим. др Бранко, Мицковска-Трајкова За-
харица, Младеновски Будимир, Рамадани Аџија, 
Сивески др Атанас, Смилевски Стојан* Сотировски 
Јонче, Шабани Илмија; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок ца 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Теодосиевски д-р Душан; 
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за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
публика Југославија и Република Австрија 

Ре-

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Елези Оломан, Димитриевић-Бубевска Ратка, 
Димитровски Александар, Георгиевски Коста, Ива-
новски Димитар, Јакупи Абдија, Симоновски Горги, 
Стефкова Марица, Суловски Лиман, Шабани Азем. 

Бр. 187 
24 декември 1971 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 одликуваат за исклучително залага-
ње и придонес за успешната реализација на излож-
бата „Уметност на тлу Југославије/ од праисторије 
до данас", одржана во Париз 1971 година 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Pierre Lauren; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Andre Burgaud; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Gaston Diehl, prof. Boris Lossky, Reynold Ar-
nould, Claude Menard. 

Бр. 188 
27 декември 1971 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 одликуваат за придонес на разви-
вањето на економската соработка и пријателските 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

dr Alfons Langer, dr Karl Heinz Angerer, 
dr Norbert Karpralov, Wilhelm Scaria. 

Бр. 189 
27 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
522. Одлука за условите за доделување на 

посебниот износ на глобалната девизна 
квота — — — — — — — — — 1073 

523. Одлука за утврдување и. распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукци-
они материјали за 1973 година — — — 1074 

524. Одлука за утврдување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота за одре-
дени производствени организации на здру-
жениот труд за 1973 година — — — — 1076 

525. Одлука за постапката за утврдување и 
распределба на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1973 година — — — — — 1076 

526. Одлука за организациите на здружениот 
труд што суровините и другите репродук-
циони материјали, чиј увоз е регулиран, 
ги увезуваат во одреден однос спрема ос-
тварениот девизен прилив по извозот во 
1973 година — — — — — — — — 1078 

527. Одлука за издавање дозволи за извоз и 
увоз на стоки — — — — — — — 1081 

528. Правилник за измени и дополненија на 
Техничките прописи за специјална заш-
тита на електроенергетските постројки од 
пожар — — — — — — — — — 1082 

529. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за затезните интереси — — 1083 

530. Одлука за пренесување од Воениот сервис 
врз деловните банки на кредитите што им 
се дадени на стопанските организации за 
производство на стоки за пазарот и на 
соодветните извори на средствата за »о-
критие на тие кредити — — — — — 033 

Исправка на Решението за измени и дополне-
нија на Решението за определување на 
пониските царински стопи за специфич-
ната опрема за бородоградилиштата — 1084 

Укази — — — — — — — — — — 1084 
Одликувања — — — — — — — — — 1084 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
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