
Четврток, 15 октомври 1970 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 45 ГОД. XXVI 

526. 

Врз основа на членот 19 став 1 и членот 20 ст.1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69,50/69, 55/69 и 32/70) и членот 37 став 2 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 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68,13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 
24/69, 27/69, 51/69, 56/69, 36/70 и 38/70), во колоната 5се вршат следните измени, и тоа:.. 

„Реден Шифра на Ло-
вро ј менклатурата 

СИТ 
Наименување 

Поранеш-
ната кра-

тенка за 
стоков-

ниот режим 
на извозот 

Се заменува 
со кратен-

ката за 
стоковниот 
режим на 
извозот 

1 2 3 4 5 

Во секторот 0 — Производи за храна 

187 043-00-10 Јачмен ЛБ Д 
190 044-00-11 Пченка жолта ЛБ д 
191 044-00-12 Пченка бела ЛБ д 
192 044-00-13 Пченка чинквантин ЛБ Д -
193 044-00-19 Пченка друга ЛБ д 
199 045-20-10 Овес ЛБ д 
486 081-20-10 Трици ЛБ д 
488 081-30-11 Маслени погачи од репка ЛБ д 
489 081-30-12 Маслени погачи од сончоглед ЛБ д 
493 081-30-19 Маслени погачи од други маслодајни семиња и пло~ ЛБ д 493 

дови ЛБ д 
494 081-30-21 Маслени сачми од репка ЛБ д 
495 081-30-22 Маслени сачми од сончоглед ЛБ д 
498 081-30-25 Маслени сачми од соја ЛБ д 
499 081-30-26 Маслени сачми од тиквини семки ЛБ д 
500 081-30-29 Маслени сачми од други маслодајни семиња и пло- ЛБ д 500 

дови ЛБ д 
503 081-40-10 Рибино брашно ЛБ д 
504 081-40-20 Брашно и отпадоци од месо » ЛБ д 
508 081-93-10 Режанки од шеќерна репа из лужени ЛБ д 
509 081-93-20 Отпадоци од пиварски јачмен и од дестил аци јата ЛБ д 
510 081-93-30 Отпадоци од пченкарни никулци ЛБ Д". 
515 081-99-10 Храна за добиток приготвена со меласа (трици, ма-

слени погачи со додаток на меласа), печена џибра 
од меласа 

516 081-99-20 Храна приготвена за животни, неспомената 

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

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, е. р. 

Р. п. бр. 152 
7 октомври 1970 година 

Белград 
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527. 
Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за 

банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) и членот 2 од 
Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА 
ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМЈО-
ТРЕС НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ КНИН, 

ДРНИШ, СИН. И ГАЦКО 

1. На лицата што во август и септември 1970 го-
динадина претрпеле штета од земјотресот во местата 
на територите на општините Книн, Дрниш и Сињ, во 
Социјалистичка Република Хрватска и во местата на 
територијата на општината Гацко во Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина, банките можат да 
им даваат потрошувачки кредити за купуваше на 
градежен материјал и за плаќање на градежни ус-
луги за поправка на оштетените станбени и економ-
ски згради и за купување на оние видови мебел и 
предмите за домаќинство (освен автомобили и пре-
хранбени производи) што се уништени, со рок за 
враќање до пет години. 

Местата на териториите на општините од ста-
вот 1 на оваа точка ќе ги утврди Извршниот совет 
на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска 
односно Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина. 

Барателите на кредитите од ставот 1 на оваа 
точка се должни кон барањето за кредит да при-
ложат потврда од надлежниот општински орган за 
височината и видот на штетата предизвикана од 
земјотресот. 

2. Потрошувачите кредити според оваа одлука 
можат да се дадат само еднаш, и тоа: 

1) на работниците во редовен работен однос — 
до 1/3 од вкупниот нето личен доход за времето за 
кое се дава кредитот; 

2) на пензионерите и инвалидите — до 1/3 од 
вкупниот износ на пензијата односно инвалиднината 
за времето за кое се дава кредитот; 

3) на лицата со самостојни професии — до 1/3 
од вкупниот износ на кој плаќаат придонес за со-
цијално осигурување за времето за кое се дава 
кредитот; 

4) на имателите на приватни занаетчиски дуќани 
— до 1/3 од основицата на која им е извршен раз-
рез на придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански дејности, 
пресметано за времето за кое се дава кредитот; 

5) на индивидуалните земјоделски производите-
ли — од 1/3 од основицата ка која им е разрежан 
придонесот од доходот од земјоделска дејност за из-
минатата година за времето за кое се дава кредитот. 

Во поглед на можноста за добивање кредит, со 
лицата од одредбата под 1 на ставот 1 на оваа точка 
се изедначуваат југословенските државјани запос-
лени во странство, ако банката оцени дека се кре-
дитно способни. 

Износот на потрошуЕачкиот кредит од точката 1 
на оваа одлука не може да биде поголем од износот 
на проценетата штета предизвикана со земјотресот 
односно од 20.000 динари по одделно домаќинство. 

Како домаќинство, во смисла на оваа одлука, 
се подразбира заедница на живеење, стопанисување 
и трошење на остварените приходи. 

3. Банката нема да го обусловува давањето на 
потрошувачкиот кредит според оваа одлука со по-
лагање во готови пари на определен дел (процент) 
од износот на одобрениот кредит. 

'4. Потрошувачки кредит според оваа одлука мо-
ж е да му се даде и на лице на кое му припаѓа на-
доместок за претрпена штета по основ на осигуру-
вање ка ј осигурителниот завод, но само до височи-
ната на разликата помеѓу вкупниот износ на про-
ценетата штета и вкупниот износ на надоместокот 
по основ на осигурување, ако надоместокот е помал 
од проценетата штета. 

5. Потр ошу в а чкиот кредит според оваа одлука 
може да се исплати во готови пари до 30% од изно-
сот на кредитот, а и во поголем износ — ако бан-
ката оцени дека барањето на барателот е оправдано. 
Остатокот на кредитот банката го исплатува во ба-
рирани чекови. 

6. На лицата што претрпеле штета предизвикана 
од земјотресот банката може да им го одложи отпла-
тувањето на потрошувачите кредити добиени до 15 
септември 1970 година — до почетокот на рокот на 
отплатување™ на кредитите дадени според одред-
бите на оваа одлука. 

7. Долгот по потрошувачите кредити дадени до 
15 септември 1970 година може да се спои со кре-
дитот даден според оваа одлука, со тоа што износот 
на споениот кредит да може да ја премине грани-
цата од точката 2 на оваа одлука за износот на 
долгот по кредитот даден до 15 септември 1970 го-
дина. 

8. Отплатувањето на кредитот даден според оваа 
одлука односно по споениот кредит банката може 
да го договори со тоа што отплатувањето на креди-
тот да започне од 1 март 1971 година. 

9. Барање за потрошувачки кредит според од-
редбите на оваа одлука може да ft се поднесе на 
банката до 31 декември 1970 година. 

10. За давање потрошувачки кредити според оваа 
одлука Народната банка на Југославија ќе им 
одобри на деловните банки кредити врз основа на 
средствата на депозитот на Поштенската штедилница 
ка ј неа, и тоа со камата по стопа од 1,5% годишно, 
под услов деловната банка да не наплатува од ко-
рисникот на кредитот камата по стопа поголема од 
2% годишно. 

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

P. п. бр. 151 
7 октомври 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен свет 

Претседател, 
Митја Рибич ич, е. р. 

528. 
Врз основа на членот 232г ст. 2 и 3 од Основниот 

закон за пензиското осигурување (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, Ш69 и 56/69), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ ФАК-
ТОРИ И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА УЖИВАТЕ-
ЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО СООДВЕТНИ ГРУПИ ЧИИ 
ПЕНЗИИ СЕ УСОГЛАСУВААТ ВО СМИСЛА НА 
ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 

Член 1 
Валоризационите фактори врз основа на кои се 

определуваат нови пензиски основи за исклучител-
но усогласување на пензиите на осигурениците од 
членот 232г од Основниот закон за пензиското оси-
гурување (во понатамошниот текст: Законот), се 
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утврдуваат зависно од времето на престанокот на 
работата со право на пензија, пензискиот основ од 
кој пензијата е определена односно преведена и 
просекот на личниот доход што во 1967 година го 
оствариле активните работници на органите на вна-
трешните работи на исто или слично работно место 
на ќое во моментот на пензионирањето работеле 
уживателите на пензии. 

Член 2 , 
Распоредувањето на уживателите на пензии во 

соодветни групи се врши зависно од осигуреничкиот 
разред по кој пензијата е преведена односно звање-
то и стручната подготовка, чинот, положбата и 
функцијата што уживател от на пензијата ги имал 
на денот на престанокот на работата со. право на 
пензија. 

Член 3 
Новите пензиски основи на уживателите на пен-

зија се утврдуваат на тој начин што пензискиот ос-
нов од кој пензијата е определена односно преве-
дена според членот 220а од Законот се валоризира-
со факторите утврдени со овој правилник. 

Член 4 
Уживателите на пензии од членот 232г од За-

конот што се пензионирани до 31 декември 1964 го-
дина се распоредуваат во групи според осигуренич-
ките разреди, а уживателите на пензии на кои им 
престанала работата со право на пензија од 1 јануа-
ри 1965 година до 31 декември 1967 година се распо-
редуваат во групи зависно од звањето, стручната 
подготовка, чинот односно положбата и функцијата 
што уживателот на пензијата ги имал во моментот 
на пензионирањето, со тоа што во I група се распо-
редуваат уживателите на пензии со висока стручна 
подготовка, во II група уживателите на пензии со 
виша стручна подготовка, во III група уживателите 
на пензии со средна стручна подготовка, а во IV. трупа 
уживателите на пензии со нижа стручна подготовка 
и за тие групи, во смисла на членот 1 од овој пра-
вилник, се утврдуваат валоризационите фактори со 
кои се валоризира пензискиот основ утврден со .пре-
ведување според членот 220а од Законот, односно 
пензискиот основ од кој пензијата е определена. 

Член 5 
Утврдувањето на валоризационите фактори и 

распоредувањето на* уживателите на пензии во соод-
ветни групи се врши посебно за уживателите на 
пензии што во моментот на престанокот на работата 
со право на пензија работеле во Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи, а посебно за уживате-
лите на пензии што во моментот на престанокот на 
работата со право на пензија работеле на работи на 
Службата на државната безбедност или контролата 
на меѓународниот патнички промет во органите на 
внатрешните работи во социјалистичките републи-
ки, и тоа: 

а) во Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина: 

1) уживателите на пензии на кои им престанала 
работата со право на пензија до 31 декември 1961 
година, а на кои пензијата им е преведена Според 
членот 220а од Законот, се распоредуваат во една 
група без оглед на осигуреничкиот разред, а пен-
зискиот основ од кој пензијата е определена со пре-
ведување се валоризира со факторот — — 215; 

2) уживателите на пензии на кои им престанала 
работата со право на пензија од 1 јануари 1962 го-
дина до 31 декември 1964 година, а на кои пензијата 
им е преведена според членот 220а од Законот, се 
распоредуваат во една група без оглед на осигуре-
ничкиот разред, а пензискиот основ од кој пензијата 
е определена со преведување се валоризира со фак-
торот — — — — — — — — • — 208; 

3) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 јули 1965 година, зависно од групата во. која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

I група 
II група 

П1 група 
IV група 

Валоризационен фактор 

193 
198 
183 
180; 

4) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 август до 31 
декември 1965 година, зависно од групата во Koja се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

I група 
II група 

III група 
IV група 

Валоризационен фактор 

162 
160 
145 
143. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во II 

-група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.030 
динари, .пензискиот основ се валоризира со факто-
рот 165, со тоа што новиот пензиски основ да не 
може да биде поголем од 1,648 динари; 

5) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 декември 1966 година, зависно од групата во која 
се распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

124 
127 
129 
140. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во I 
група од ставот 1 на оваа точка е помал рд 1.500 ди-
нари, пензискиот основ им се валбризира со факто-
рот 130, со тоа што новиот пензиски основ да не мо-
же да биде поголем од 1.860 динари: 

6) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
30 јуни 1967 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

I група 
II група 

III група 
IV група 

Валоризационен фактор 

116 
120. 
120 
120; 

7) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јули до 31 
декември 1967 година, зависно од групата во која се-
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

НО 
110 
НО 
НО; 

I група 
II група 

III група 
IV група 

б) во Социјалистичка Република Црна Гора: 
1) уживателите на пензии на кои им престанала 

работата со право на пензија до 31. декември 1964 
година а на кои пензијата им е преведена според 
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членот 220a од Законот, се распоредуваат во четири 
групи, а пензискиот основ од кој пензијата им е оп-
ределена со преведување им се валоризира со след-
ниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група — 1а и I осигуренички разред 
II гр^па — II осигуренички разред 

III група — III—V осигуренички разред 
IV група — VI—XV осигуренички разред • 

203 
210 
206 
228; 

2) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 јули 1965 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационек фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

203 
197 
202 
200; 

I група 
II група 

III група 
IV група 

Валоризационен фактор 

158 
140 
164 
140. 

I група 
II група 

III група 
IV труста 

Валоризационен фактор 

132 
145 
146 
150. 

5) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
30 јуни 1967 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира'со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I "група 
II група 

III група 
IV група 

123 
142 
140 
140; 

6) на уживателите на лензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јули до 31 
декември 1967 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

3) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 август до 31 
декември 1965 година, зависно од групата во која се 
распоредени/ пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

I група 
II група 

III група 
IV група 

ИО 
ИО 
110 
ИО; 

в) во Социјалистичка Република Хрватска: 
1) уживателите на пензии на кои им престанала 

работата со право на пензија до 31 декември 1964 
година, а на кои пензијата им е преведена според 
членот 220а од Законот, се распоредуваат во четири 
групи, а пензискиот основ од кој пензијата е опре-
делена со преведување им се валоризира со след-
ниот фактор: 

Валоризационен фактор 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во I 
група од ставот 1 на оваа точка изнесува од 1.300 до 
1.460 динари, пензискиот основ им се валоризира со 
факторот 145, со тоа што новиот пензиски основ да 
не може да биде помал од 2.054 динари. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во II 
група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.090 
динари, пензискиот основ им се валоризира со фак-
торот 156, со тоа-што новиот пензиски основ да не 
може да биде поголем од 1.526 динари; 

4) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 декември 1966 година, зависно од групата во која 
се распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

I група — Ја и I осигуренички разред 
II група — И и III осигуренички разред 

III група — IV и V осигуренички разред 
IV група — VI—XV осигуреници разред -

225 
201 
176 
190; 

2) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 јули 1965 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот осноа им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

.207 
190 
171 
160; 

3) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала-работата со право на пензија Сд 1 август до 31 
декември 1965 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во I 
група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.140 
динари, пензискиот основ им се валоризира со фак-
торот 149, со тоа што новиот пензиски основ да не 
може да биде поголем од 1.505 динари. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во II 
група од ставот 1 на оваа точка е поголем од 1.150 
динари, пензискиот основ им се валоризира со фак-
торот 135, со тоа што новиот пензиски основ да не 
може да биде помал од 1.668 динари. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во III 
група од ставот 1 на оваа точка е поголем од 1.020 
динари, пензискиот основ им се валоризира со ф а к -
торот 135, со тоа што новиот пензиски основ да не 
може да биде помал од 1.489 динари; 

I група 
II група 

I I I група 
IV група 

Валоризационен фактор 

161 
168 

• 144 
НО; 

4) на уживателите на пензии на кои им пЈзеста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 декември 1966 година, зависно од групата во ко-
ја се распоредени, пензискиот основ им се валори-
зира со следниот фактор: 

I група 
II група 

III група 
IV група 

Валоризационен фактор 

132 
122 
108 
108; 
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5) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 декември 1967 година, зависно од групата,во која 
се распоредени, пензискиот основ им се валоризи-
ра со следниот фактор; 

Валоризационен фактор 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

113 
105 
105 
105; 

г) во Социјалистичка Република Македонија: 
1) уживателите на пензии на кои им престана-

ла работата со право на пензија до 31 декември 1964 
година, а на кои пензијата им е преведена според 
членот 220а од Законот, се распоредуваат во чети-
ри групи, а пензискиот основ од кој пензијата е оп-
ределена со преведување им се валоризира со след-
ниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група — 1а и I осигуренички разред 
II група — II осигуренички разред 

III група — III-V осигуренички разред 
IV група — VI-XV осигуренички разред • 

— 198 
— 192 
— 194 
— 190; 

2) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 декември 1965 година, зависно од групата во ко-
ја се распоредени, пензискиот основ им се валори-
зира со следниот фактор: • 

ВалоризаЦионен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

157 
156 
154 
153; 

3) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 декември 1966 година, зависно од групата во која 
се распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

135 
133 
131 
130; 

4) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
ЗГ декември 1967 година, зависно од групата во која 
се распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

118 
120 
114 
114; 

д) во Социјалистичка Република Србија: 
1) уживателите на пензии на кои им престана-

ла работата со право на пензија до 31 декември 1961 
година, а на кои пензијата им е преведена според 
членот 220а од Законот, се распоредуваат во две 
групи, а пензискиот основ од кој пензијата е опре-
делена со преведување им се валоризира со след-
ниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група — Ia-II осигуренички разред 
II група — III-XV осигуренички разред 

— 205 
- 213; 

2) уживателите на пензии иа кои им престана-
ла работата со право на пензија од 1 јануари 1962 
година до 31 декември 1963 година, а на кои пен-
зијата им е'преведена според членот 220а од Зако-
нот, се распоредуваат во две групи, а пензискиот 
основ од кој пензијата е определена со преведува-
ње им се валоризира со следниот фактор; 

I група — Ia-II 
II група — III-XV 

осигуренички разред 
осигуренички разред 

• 203 
190; 

3) уживателите на пензии на кои им престанала 
работата со право на пензија од 1 јануари до 31 де-
кември 1964 година, а на кои пензијата им е преве-
дена според членот. 220а од Законот, се распореду-
ваат во две групи, а пензискиот основ од кој пен-
зијата е" определена со преведување им се валори-
зира со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група — Ia-II 
II група — III-XV 

осигуренички разред 
осигуренички разред 

200 
190; 

4) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работава со право на пензија од 1 јануари до 
31 јули 1965 година, зависно од групата во која се ра-
споредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор; 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

192 
192 
192 
192; 

5) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 август де 31 
декември 1965 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

148 
145 
140 
140; 

6) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
30 јуни 1966 година, зависно од групата во која се ра-
споредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

135 
130 
130 
130; 

7) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јули до 31 
декември 1966 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

130 
128 
127 
127; 

8) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
30 јуни 1967 година, зависно од групата во која се ра-
споредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

116 
116 
116 
116; 

9) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јуда до 31 
декември 1967 година, зависно од групата во која се 
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распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

- 111 
- 111 
- 111 
- i l l ; 

I група 
II група 

III група 
IV група 

ѓ) во. Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти: 

1) уживателите на пензии на кои им престанала 
работата со право на пензија до 31 декември 1961 
година, а на кои пензијата им е преведена според 
членот 220а од -Законот, се распоредуваат вр две 
трупи, а пензискиот основ од''кој пензијата е опре-
делена со преведување им се валоризира со след-
ниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група — 1а и I осигуренине раз-
ред и припадниците на 
милицијата и стражата 
во казнеќо-поправител-
ните установи без оглед 
на осигуреничкиот раз-
ред 217 

II група - II-XV осигуренички раз-
ред —. 213; 

2) уживателите на пензии на кои им престана-
ла работата со право на пензија од 1 јануари 1962 
година до 31 декември 1964 година, а на кои пензи-
јата им е преведена според членот 220а од Законот, 
се распоредуваат во две групи, а пензискиот основ 
од кој пензијата е определена со преведување им се 
валоризира со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 

И група 

- 1а осигуренине разред 
и припадниците на мили-
цијата и стражата во ка-
знено-поправителните ус-
танови без оглед на оси-
гуреничкиот разред 204 

- I-XV осигуренине раз-
ред 195; 

3) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 јули 1965 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

192 
192 
192 
192. 

Ако пензискиот основ од кој .е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во I 
група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.180 
динари, пензискиот основ се валоризира со факто-
рот 198, со тоа што новиот .пензиски основ да не мо-
же да биде поголем од 2.266 динари; 

4) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 август до 31 
декември 1965 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира со 
следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 
II група 

III група 
IV група 

150 
142 
137 
137. 

Пензискиот основ од кој е определена пензијата 
на уживателите на пензии на вишите офицери на 
милицијата, без оглед на групата во која се распо-
редени, се валоризира со факторот 150, а на дру-
гите припадници ка милицијата и стражата во 
казнеао-поправителните установи со факторот 

145; 
5) на уживателите на пензии на кои им преста-

нала работата со право на пензија од 1 јануари до 
31 јули 1966 година, зависно од групата во која се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

I група 
II група 

III група 
IV група 

Валоризационен фактор' 

135 
140 
134 
132 

Пензискиот основ од кој е определена пензија-
та на уживателите на пензии на припадниците на 
милицијата и стражата во казнено-поправителните 
установи, без оглед на групата во која се распоре-
дени, се валоризира со факторот 140. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во 
I група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.550 
динари, пензискиот основ се валоризира со факто-
рот 140, со тоа што новиот пензиски основ да не мо-
же да биде поголем од 2.092 динари; 

6) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 август до 
31 декември 1966 година, зависно од групата во 
кб ја се распоредени, пензискиот основ им се вало-
ризира со следниот фактор: 

I група 
II jpyna 

III група 
IV група 

Валоризационен фактор 

133 
129 
129 
129. 

Пензискиот основ од кој е определена пензијата 
на уживателите на пензии на припадниците на ми-
лицијата и стражата во казнено-поправителиите ус-
танови, без оглед на групата во која се распореде-
ни, се валоризира со факторот 135. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во I 
група од ставот 1 на оваа точка и на уживателите 
на пензии од ставот 2 на оваа точка е поголем од 
I 761 динар, пензискиот основ се валоризира со фак-
торот 129, со тоа што новиот пензиски основ да не 
може да биде помал од 2.342 динари. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата уживателите на пензии распоредени во I 
група од ставот 1 на оваа точка и на уживателите 
на пензии во чии на виш офицер на милицијата од 
ставот 2 на оваа точка е помал од 1.340 динари, пен-
зискиот основ се валоризира со факторот 138, со тоа 
што новиот пензиски основ за уживателите на пен-
зии распоредени во I група да. не може да биде по-
голем од 1.782 динари, а за уживателите на пен-
зии во чин на виш офицер на милицијата да не мо-
же да биде поголем од 1.809 динари. 

Ако пензискиот основ од кој е определена пен-
зијата на уживателите на пензии распоредени во 
II група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.110 
динари, пензискиот основ се валоризира со факто-
рот 132, со тоа што новиот пензиски основ да не мо-
ж е да биде поголем од 1.432 динари; 
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7) на уживателите на' пензии на кои им преста-
нала работат^ со право на пензија од 1 јануари до 
30 јуни 1967 година, зависно од групата во коѓа се 
распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 122 
И група — 122 

III група 122 
IV група = 122. 

Ако пензискиот основ 'од кој е определена пен-
зијата на .уживателите на пензии распоредени во I 
група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.400 ди-
нари, пензискиот основ се валоризира со факторот 
127, со тоа што новиот пензиски основ да не може 
да биде поголем од 1.708 динари; 

8) на уживателите на пензии на кои им преста-
нала работата со право на пензија од 1 јули до 31 
декември 1967 година, зависно од групата во која 
се распоредени, пензискиот основ им се валоризира 
со следниот фактор: 

Валоризационен фактор 

I група 112 
II група 112 

III група . 112 
IV група 112. 

Член 6 
Ако на уживател от на пензијата, со примена на 

овој правилник, износот на исклучително усогла-
сената пензија е помал од сегашниот износ на пен-
зијата определена според поранешните прописи, ќе 
го задржи досегашниот износ на пензијата. 

Член 7 
Утврдувањето на валоризационите фактори и ра-

споредувањето во соодветни групи за уживателите 
на пензии од членот 232г од Законот што работеле 
во органите на внатрешните работи во Социјалис-
тичка Република Словенија, ќе се регулираат посеб-
но спрема критериумите од членот 4 на овој пра-
вилник. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1970 година 

Бр. 181-4/6 
9 октомври 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Радован Стијачић е. р. 

529. 
Врз основа на точката 23 од Одлуката за утвр-

дување и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1971 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 44/70), сојузниот секретар за надво-
решна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВА-
ЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Заради утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-

вини и други репродукциони материјали за 1971 
година, работните организации ја доставуваат, во 
смисла на точ. 2, 3, 4 и 12 од Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1971 година (во понатамош-
ниот текст: Одлуката), следната документација: 

1) препис на решението за утврдениот износ на 
глобалната девизна квота за 1970 година кое, во 
смисла на точката 1 од Одлуката, служи како ос-
нов за утврдување на вкупниот износ и видот на 
девизите за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони, материјали за 1971 година врз ос-
нова на глобалната девизна квота, заверен од овлас-
тените лица на работната организација; 

2) заверен пополнет образец ГДК-71/1, кој е от-
печатен кон оваа наредба и нејзин е составен дел, 
со податоци: 

а) за приливот на девизите што се од значење 
за одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања остварени со извоз на сопствени производи 
во 1968 и 1969 година, како и во периодите од 1 
октомври до 31 декември 1969 година и од 1 јануари 
до 30 септември 1970 година; 

б) за остварената фактурирана реализација во 
1968 и 1969 година, како и во периодите од 1 ок-
томври до 31 декември 1969 година и од 1 јануари до 
30 септември 1970 година; 

в) за вкупниот износ на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали во 1968 и 1969 година и во пе-
риодот од 1 јануари до 30 септември 1970 година; 

г) за состојбата на залихите на готовите произ-
води на 31 декември 1968 година, 31 декември 1969 
година и 30 септември 1970 година. 

Податоците под а) од одредбата под 2 став 1 на 
оваа точка работните организации ги искажуваат 
врз основа на својата документација, а ги заверу-
ваат овластените банки преку кои работните орга-
низации го вршат своето девизно работење. 

Податоците под б) и г) од одредбата под 2 став 
1 на оваа точка работните организации ги покажу-
ваат и заверуваат врз основа на податоците од 
завршните сметки за 1968 и 1969 година,, односно од 
периодичната пресметка за периодот од 1 јануари 
до 30 септември 1970 година. 

Работните организации се должни заверените 
податоци од оваа точка да и ги достават до 5 но-
ември 1970 година на Сојузната стопанска комора 
во два примерока. 

Работните организации од областа на занаетчи-
ството не ги доставуваат податоците од оваа точка. 

2. Заради утврдување на износот на девизите 
во смисла на точката 13 од Одлуката, работните 
организации кон барањето поднесуваат и заверен 
преглед на износот и видовите на девизите, искористе-
ни за плаќање на увозот на .суровини и други репро-
дукциони материјали што во 1970 година не се уве-
зувале врз основа на глобалната девизна квота а 
кои во 1971 година се увезуваат по тој основ — 
на образецот ГДК-71/2, кој е отпечатен кон оваа 
наредба и е нејзин составен дел. 

Заради утврдување на износот на девизите во 
смисла на точката 14 од Одлуката, работните орга-
низации кон барањето поднесуваат и преглед на 
износот и видовите на девизите искористени за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали што во 1970 година се увезувале врз ос-
нова на глобалната девизна квота а кои во 1971 
година не се увезуваат по тој основ — на образе-
цот ГДК-71/3, кој е отпечатен кон оваа наредба и е 
нејзин составен дел. 

Податоците од образецот ГДК-71/2 и ГДК-71/3 
за износите и за вицовите на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали ги заверуваат овластените банки 
преку кои работните организации го вршат своето 
девизно работење или Народната банка на Југосла-
вија, врз основа на својата евиденција и докумен-
тација. 
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3 Работните организации од точката 17 од Одлу-
ката ги доставуваат, БО смисла на точката 18 од Од-
луката кон барањето за утводување на глобалната 
девизна квота, следните податоци: 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1970 и 1971 година, што ое искажу-
ваат според тековните домашни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање 
на увозот на суровините и другите репродукциони 
материјали што се потребни за производството во 
1971 година, распоредени по формите на увозот, 'а 
според Номенклатурата на статистиката на надво-
решната трговија; 

3) за суровините и за другите репродукциони 
материјали од* домашно производство, што се по-
требни за производството во 1971 година, по видо-
вите и по домашните тековни цени; 

4) за извозот на сопствените производи што и-
маат намера да го остварат во 1971 година, според 
количините на стоките, вредноста и видовите на 
девизите; 

Назив на работната организација 

5) акт од надлежниот орган на работната орга-
низација со кој се потврдува дека работната орга-
низација фактично започнала со редовно производ-
ство и датум на почетокот на тоа производство. 

Работните организации што со нови капацитети 
ќе го зголемат производството најмалку за 50()/о 
во 1971 година — во одеше на 1970 година, покрај 
податоците од ста РОТ 1 на оваа точка, доставуваат 
и потврда од Службата на општественото книговод-
ство за остварениот вкупен приход по завршната 
сметка за 1970 година, како и податоци од одред-
бите под 1, 2 и 3 од ставот 1 на оваа точка — за 
основаниот pop погон, ако го зголемуваат производ-
ството со основањето на тој погон. 

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

П. бр. 9030 
9 октомври 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

Образец ГДК-71/1 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДО-
СТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И 
РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-

ВИНИ. И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА 

— во динари, врз база 1 $ = 12,50 динари 

Од 1 I до Од 1 X 1969 
30 IX 1970 до 31 XII Забелешки 

година 1969 година 
Реден 
број О п и с 1968 

година 
1969 

година 

6 

1 Прилив на девизите што се од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања остварен во 

2 Остварена фактурирана реализација 
3 Состојба на залихите на готови произ-

води на 31 декември 1968 и 31 декември 
1969 и 30 септември 1970 година (да се 
виесе во колоните 3, 4 и 5) 

4 Вкуг*ен износ иа девизите користен за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали 
— во девизите што се од значење за одр-

жувањето ка ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања 

— во определените клириншки девизи — 

Овластена банка 
(МП) 

За работната организација заверуваат: 
Раководител на стопанско-сметковниот сектор, 

(МП) Генерален директор, 

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ И ЗА ЗАВЕР-
КА НА ПОДАТОЦИТЕ НА ПРЕГЛЕДОТ — ОБРА-

ЗЕЦ ГДК-71/1 

1. Под редниот број 1 во колоните 3, 4, 5 и 6 ра-
ботните организации ги искажуваат податоците за 
остварениот девизен прилив во девизите што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања во наведените периоди. Овие 
податоци ги заверуваат овластените банки преку 
кои работните организации го вршат своето девизно 
работење, врз основа на својата евиденција и доку-
ментација. 

Ако работните организации своето девизно ра-
ботење го вршат преку повеќе овластени банки, 
заверка на податоците ќе се изврши ка ј секоја о~ 
властена банка посебно, со тоа што "кон така заве-
рените обрасци се прилага и рекапитулар на вкупно 
остварениот прилив. 

2. Податоците за остварената фактурирана ре-
ализација се искажуваат врз основа на завршните 
сметки за 1968 и 1969 година и периодичната прес-
метка за периодот од 1 јануари до 30 септември 
1970 година. 

Во колоната 6 се искажува фактур иранаца ре-
ализација остварена во IV квартал на 1969 година. 

3. Состојбата на залихите се искажува во ко-
лоните 3, 4 и 5 и тоа ед завршните сметки за 1963 
и 1969 година и периодичната пресметка за првите 
девет месеци на 1970 година. 

4. Под редниот број 4 се искажува вкупниот 
износ на девизите искористени за плаќање на уво-
зот на суровш-iri и други репродукциони материјали, 
без оглед на режимот на увозот, а посебно во де-
визр1те што се од значење за одржувањето на лик-
видноста во меѓународните плаќања и посебно во 
определените клириншки девизи. 

1 2 3 4 5 7 
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Назив на работната организација 
Образец ГДЌ-71/2 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСОТ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1970 ГОДИНА, 
ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 1971 ГОДИНА СЕ УВЕ-

ЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 

Вредноста искажана во динари, врз база 1 $ = 12,50 динари 
Режим на увозот Назив Yia про-
во 1970 година изводот 

Извршени плаќања Од износот во колоната 7 

Заверува овластената банка 

•) Определени клириншки земји: 
Бразилски 0$, Грчки 0$, Турски 0$ 

(потписи на генералниот директор и на раково-
дителот на стопанско-сметковниот сектор) 

Забелешки за пополнување на образецот ГДК-71/2 
Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот на стоките. 
Во колоната 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на стоките што се применувал во 1970 година. 
Во колоната 3 се внесува точен назив на производите од Списокот на стоките За кои се утврдуваат 

условите на извозот и увозот. 
Во колоната 4 се внесува шифрата според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија. 
Во колоните 5 и в се внесува вкупната количина не увезениот производ по единица на мерка. 
Во колоната 7 се внесува динарската проитвв редно ст во динари за количините искажани во коло-

ните 5 и 6. 
Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност од колоната 7 на девизите искористени 

за плаќање на производите, расчленето сумарно по валутарните подрачја. 
Во колоната 10' се внесува искористениот износ од колоната 6, што се однесува на определени клирин-

шки земји (Бразилски 0$, Грчки Of, Турски 0$). 
Во колоната 11 се внесува искористениот износ од колоната б, што се однесува на другите клириншки 

земји, т.е. 'за сите оние клириншки земји што не се опфатени во колоните 9 и 10. 

Назив на работната организација 
Образец ГДК-71/3 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСОТ И. ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ. ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 ДЕ-
КЕМВРИ 1970 ГОДИНА, ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 

1971 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 

— Вредноста искажана во динари, врз база 1 $ ~ 12,50 динари 
Режим на увозот Назив на про- Извршени плаќања 
во 1970 година изводот 

Од износот во колоната 7 

Заверува овластената банка 

•) Определени клириншки земји: (потпис* на генералниот директор и на раково-
Бразилски о$» грчки о$, турски OS дителот на стопанско-сметковниот сектор) 
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Забелешки за пополнување на образецот ГДК-71/3 

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот на стоките. 
Во колоната 1 се внесува редниот број за секој производ. 
Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на стоките што се применувал во 1970 година. 
Во колоната 3 се внесува точен назив на производите од Списокот на 'стоките за кои се утврдуваат 

условите на извозот и увозот. 
Во колоната 4 се внесува шифрата според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија. 
Во колоните 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка. 
Во колоната 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колоните 5 и б 
Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува денарската противвредност од колоната 7 на девизите искористени 

за плаќање на производите, расчленето сумарно по валутарните подрачја. 
Во колоната 10 се внесува искористениот износ од колоната 6, што се однесува на определени клирин-

шки земји (Бразилски 0$>, Грчки ОЈ, Турски ОЈ). 
Во колоната 11 се внесува искористениот износ од колоната 6. што се однесува на другите клириншки 

земји, т.е. за сите оние клириншки земји што не се опфатени во колоните 9 и 10. 

530. 
Врз основа на точката 24 од Одлуката за ра-

ботните организации што суровините и другите ре-
продукциони материјали, чиј увоз е регулиран ги 
увезуваат во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1971 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 44/70), сојузниот секретар за 
надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВА-
ЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И* ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 
ПЛАКАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1971 ГОДИ-
НА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА 
УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ llO ИЗ-

ВОЗОТ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Заради утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали во 1971 
година, како основа за утврдување на односот на 
увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1971 
година, работните организации ја доставуваат, во 
смисла на точ. 2, 3, 8, 12 и 20 од Одлуката за работ-
ните организации што суровините и другите репро-
дукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги уве-
зуваат во определен однос спрема остварениот де-
визен прилив по извозот во 1971 година (во пона-
тамошниот текст: Одлуката), следната докумен-
тација: 

1) препис на решението за утврдениот однос на 
увозот на суровините и другите репродукциони ма-
теријали по основ на глобалната девизна квота спре-
ма девизниот прилив по извозот за 1970 година, 
заверен од овластените лица на работната органи-
зација; 

2) пополнет образец ВЕЗ-71/1 кој е отпечатен 
кон оваа наредба и е" нејзин составен дел, за при-
ливот на девизите што се од значење за 'одржува-
њето на ликвидноста во меѓународните плаќања 
остварен со извозот на производите од сопствено 
производство во 1968 и 1969 година, како и во пе-
риодите од 1 октомври до 31 декември 1969 година 
и од 1 јануари до 30 септември 1970 година, заверен 
од овластената банка преку која работната органи-
зација го врши своето девизно работење врз основа 
на документацијата за остварениот девизен прилив. 

Работните организации се должни заверените 
податоци од оваа точка да и ги достават до 5 нот 
ември 1970 година на Сојузната стопанска комора 
Bt> два примерока; 

2. Заради утврдување на износот на девизите 
во смисла на точ. 14 и 15 од Одлуката, работните 
организации кон барањето поднесуваат и заверен 
преглед на износот и вЛдот на девизите, искористе-
ни во 1970 година за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали што во 
1970 година не се увезувале врз основа на глобал-
ната девизна квота, а кои во 1971 година се увезу-
ваат по ТОЈ основ (точка 14 од Одлуката), односно 
заверен преглед на износот и видовите на девизите 
искористени во 1970 година за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали во 
1970 година се увезувале врз основа на глобалната 
девизна квота, а коч во 1971 година не се увезуваат 
по тој основ (точка 15 од Одлуката). 

Прегледите од ставот 1 на оваа точка тр^ба да 
ги содржат податоците предвидени во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите на извозот 
и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66 со 
подоцнежните измени и дополненија), и тоа посебно 
за суровините и другите репродукциони материјали 
од точката 14 на Одлуката, а посебно за суровините 
и другите репродукциони материјали од точката 15 
на Одлуката. 

Покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, 
работните организации поднесуваат и потврда од 
овластената банка преку која го вршат своето де-
визно работење за вкупниот прилив на девизите што 
се од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања остварени, со извоз на соп-
ствени производи во 1969 и 1970 година. 

' Податоците од ставот 1 на оваа точка за изно-
сите и за видовите на девизите искористени за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали ги заверуваат овластените банки 
преку кои работните организации го вршат своето 
девизно работење или Народната банка на Југосла-
вија, врз основа на својата евиденција и докумен-
тација. 

3. Работните организации од точката 16 од Од-
луката, ги доставуваат, кон барањето за утврдување 
на односот на увозот спрема извозот за 1971 година, 
следните податоци: ^ 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1970 и 1971 година, кои. се искажу-
ваат по тековните домашни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање 
на увозот на суровините и другите репродукциони 
материјали што се потребни за производството во 
1971 година распоредени по формите на увозот, а 
според Номенклатурата на статистиката на надво-
решната трговија; 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство, што се потребни 
за производството во 1971 година, по видовите и по 
домашните тековни цени; 
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4) за извозот на сопствени производи што имаат 
намера да го остварат во 1971 година, по количина-
та на стоките, вредноста и видовите на девизите; 

5) акт од надлежниот орган на работната орга-
низација со кој се потврдува дека работната орга-
низација фактично започнала со редовно произ-
водство и датум на почетокот на тоа производство. 

На работните организации на кои за 1970 го-
дина не им бил утврден односот на увозот спрема 
извозот, покрај податоците од ставот 1 на оваа 
точка, доставуваат и потврда од Службата на оп-

Назив на работната организација 

штественото книговодство за остварениот вкупен 
приход по завршната сметка за 1970 година. 

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

П. бр 9031 
9 октомври 1970 година 

Белград 

Образец ВЕЗ-71/1 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, е. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДО-
СТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И 
РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ 
И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1971 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНО-

СОТ НА УВОЗОТ СПРЕГДА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1971 ГОДИНА 

— во динари, врз база 1 $ = 12,50 динари 

1968 1969 Од 1 I до Од 1 X 1969 Утврден однос спре-
О п и о година година 30 IX 1970 до 31 XII ма извозот според 

ic година 1969 година решението од Сојуз-
Шо1 ниот секретаријат за 

Q. надворешна тргови-
А ја за 1970 година 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прилив на девизите 
што се од значење за 
одржувањето на лик-
видноста во меѓуна-
родните плаќања ос-
тварен во 

Овластена банка Точноста на податоците од овој образец ја 
(МП) заверуваат: 

За работната организација 
Раководител на стопанско-сметковниот сектор, 
(МП) Генерален директор, 

531. 
Врз основа на точката 9 од Одлуката за усло-

вите за доделување на посебниот износ на глобал-
ната девизна квота за 1971 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 44/70), сојузниот секретар за надво-
решна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ И ЗА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1971 ГО-

ДИНА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Работните организации што, во смисла на точ. 1 
и 2 од Одлуката за условите за доделување на по-
себниот износ на глобалната девизна квота за 1971 
година, поднесуваат барање врз основа на точката 6 
на таа одлука да им се определи посебниот износ 
на глобалната девизна квота, се должни кон тоа ба-
рање да ја приложат следната документација: 

1) потврда на овластената банка за износот на 
девизниот прилив во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања. што работната организација го остварила во 
1970 година со извоз на производи од сопствено про-
изводство; 

2) преглед на извозот на производите од соп-
ствено производство што е извршен во 1970 година, 
како и преглед на извозот на такви производи што 
ќе ги оствари во 1971 година, прикажани по видо-^ 
вите, количината и вредноста на производите, а спо-
ред шифрата од Номенклатурата на статистиката на 
надворешната трговија; 

3) преглед по видовите, количината и вредноста 
на суровините и репродукционите материјали чиј 
увоз ќе го плаќаат од посебниот износ на глобалната 
девизна квота, прикажани според шифрата од Но-
менклатурата на статистиката на надворешната тр-
говија; 

4) гаранција од овластената банка дека банката 
од својот кредитен фонд во девизи ќе го покрие оној 
дел на неостварениот девизен прилив за кој работ-
ната организација се обврзала дека ќе го оствари во 
целост во 1971 година. 

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

П. бр. 9032 
9 октомври 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 
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532. 
Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 

став 1 точ. 2 и 7 од Законот за печатот и за другите 
видови информации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојуз-
ниот секретар за надворешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ЛИСТОТ „PARIS MATCH" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на листот „Paris Match", бр. 1117 од 3 
октомври 1970 година, кој излегува во Париз, Фран-
ција. 

Бр. 650-1-5/193 
6 октомври 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачић е. р. 

533. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОН-

СТРУКЦИОНИТЕ ЧЕЛИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

- Општи конструкциони челици. 
Технички услови за изработка и ис-
порака — — — — — — — — JUS С.ВО.500 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3 Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
I јануари 1971 година. 

Бр. 04-5084/1 
24 септември 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

534. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЈАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЧЕЛИК 

1. Решението за југословенските стандарди за 
челици и челични лимови („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 8/60), со кое е донесен југословенскиот 
стандард JUS СВО.500, и Решението за југословен-
скиот стандард за челици за носечки конструкции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/62), со кое е до-
несен југословенскиот стандард JUS С.В0.501 — 
престануваат да важат. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

Бр. 04-5084/1 
24 септе?лври 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

526. Одлука за измени на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1137 

527. Одлука за давање потрошувачки кредити 
на лицата што претрпеле штета од земјо-

тресот на териториите на општините Книн, 
Дрниш. Сињ и Гацко — — — — — 1138 

528. Правилник за утврдување на валориза-
ционите фактори и за распоредувањето 
на уживателите на пензии во соодветните 
групи чии пензии се усогласуваат во сми-
сла на Основниот закон за пензиското 
осигурување — — — — — — — — 1138 

529. Наредба за начинот и постапката на до-
ставувањето на податоците и документа-
цијата потребни за утврдувањето и рас-
пределбата на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1971 година 1143 

530. Наредба за начинот и постапката на до-
ставувањето на податоците и документа-
цијата потребни за утврдувањето и рас-
пределбата на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и дру-
ги репродукциони материјали во 1971 го-
дина, заради утврдување на односот на 
увозот спрема девизниот прилив по из-
возот за 1971 година — — — — — 1146 

531. Наредба за начинот на поднесување бара-
ње и за документацијата потребна за у-
тврдување и распределба на посебниот 
износ на глобалната девизна квота за 
1971 година на работните организации — 1147 

532. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на листот „Paris Match" — 1147 

539. Решение за југословенскиот стандард за 
конструкционите челици — — — — 1148 

534. Решение за престанок на важењето на 
решенијата за југословенските стандарди 
на челик — — — — — — — — 1148 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика бр. 1. — 

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


