
Петок, 22 декември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 68 ГОД. XXVIII 

647. 

Врз основа на член 37д став 2 и член 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 УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАКАЊЕ НА УВО-
ЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ОД ГРАНКА 124 — ТЕКСТИЛНА 

ИНДУСТРИЈА ЗА 1973 ГОДИНА 

1. За плаќање на суровините и другите репро-
дукциони материјали кои во 1973 година се увезуваат 
врз основа на глобалната девизна квота, на произ-
водствените организации на здружениот труд од 
гранка 124 — Текстилна индустрија им се утврдува 
глобалната девизна квота во износот и во видот на 
девизите што ги искористиле за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали по 
тој основ во IV квартал на 1971 година и во првите 
9 месеци на 1972 година, наголемена за 10°/о. 

2. Во се друго врз организациите на здружениот 
труд од точка 1 на оваа одлука се применуваат од-
редбите на точ. 2 до 18 од Одлуката за утврдување 
и распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1973 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/72). 

3. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
по потреба, донесува поблиски прописи за начинот 
на поднесувањето на барања, за начинот на доста-
вувањето на податоци и за документацијата потреб-
на за утврдување на износот на девизите од точка 
1 на оваа одлука. 

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

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

P. п. бр. 211 
21 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

648. 

Врз основа на член 37 став 2 и член 37д од За-
конот 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 ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Текстилните производи за кои со Одлуката за 

определување на стоките чиј извоз и увоз е регули-
ран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со пона-
тамошните измени и дополненија) е одредено да се 
увезуваат врз основа на девизните контингенти, се 
увезуваат врз основа на договор помеѓу општестве-
ните тела на заинтересирани производители и пот-
рошувачи на Стопанската комора на Југославија, 
кои се склучуваат за една календарска година. 

2. Со договорот од точка 1 на оваа одлука се утвр-
дува девизниот контингент за увоз на текстилни 
производи, и тоа посебно: 

1) за широка потрошувачка; 
2) за производството на текстилна конфекција; 
3) за увоз на ткаенини за производство на тек-

стилна конфекција наменета исклучиво за извоз; 
4) за друго производство — по групите произво-

дители корисници на односните производи. 
3. Со договорот од точка 1 на оваа одлука се ут-

врдуваат во рамките на материјалните биланси врз 
кои се засновуваат предвидената стапка на расте-
жот на производството и пропорциите на платниот 
биланс за тековната година: обемот на увозот по 
вредноста во глобал за производите на една техно-
лошка групација организации на здружениот труд 
од гранка 124 — Текстилна индустрија, усогласен со 
домашното производство, потрошувачката и извозот; 
регионалните правци на увозот, водејќи сметка за о с -
тавките на економската политика и за склучените 
трговски и други меѓудржавни спогодби; структура-
та и динамиката на увозот; начинот и организација-
та на увозот; по потреба распределбата врз група-
ции на организации на здружениот труд од сродни 
дејности и други елементи за извршување на дого-
ворот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, девизниот контингент од точка 2 под 1 на оваа 
одлука се утврдува според вредноста за пошироки 
групи производи (за групи тарифни броеви а, по ис-
клучок, за одделни тарифни броеви од номенклату-
рата на Царинската тарифа). 

4. На договорот од точка 1 од оваа одлука одобрение 
дава сојузниот секретар за надворешна трговија, во 
спогодба со сојузниот секретар за стопанство. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија и 
сојузниот секретар за стопанство се должни ва рок 
од 30 дена од денот на приемот на договорот да до-
несат одлука, водејќи сметка за критериумите од 
точка 3 на оваа одлука. 

5. Распределба на девизниот контингент, утврден 
во смисла на точка 3 став 1 на оваа одлука, врз од-
делни организации на здружениот труд, вршат орга-
низациите на здружениот труд — потрошувачи до-
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говорно, во рамките на групацијата организации на 
здружениот труд од сродни дејности во Стопанската 
комора на Југославија. 

При распределбата на девизниот контингент од 
став 1 на оваа точка врз организациите на здруже-
ниот труд во рамките на групацијата како крите-
риум, по правило, ќе се земе обезбедувањето на про-
изводството на стоки наменети за извоз со кои се 
остваруваат девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плакања и уче-
ството на секоја организација на здружениот труд 
во увозот на соодветни производи во претходната 
година. 

6. Распределбата на девизниот контингент од 
точка 2 под 2 од оваа одлука врз организациите на 
зружениот труд — корисници ја вршат тие органи-
зации договорно, во рамките на групацијата на срод-
ни дејности во Стопанската комора на Југославија, 
според извозот остварен во претходната година на 
пазари на кои се остваруваат девизи од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
кања. 

7. Распределбата на девизниот контингент, утвр-
ден во смисла на точка 3 став 2 на оваа одлука, врз 
одделни организации на здружениот труд — корис-
ници, ке се изврши под услови и критериуми што 
ќе ги одреди Советот за услужни дејности на Сто-
панската комора на Југославија, во спогодба со Со-
јузниот секретаријат за стопанство. 

8. Девизниот контингент за увоз на текстилни 
производи од точка 2 под 3 на оваа одлука го ут -
врдуваат договорно општествените тела на заинтере-
сираните производители и потрошувачи на Стопан-
ската комора на Југославија во глобал за вкупниот 
годишен увоз и тој контингент нема да се распоре-
дува врз одделни организации на здружениот труд. 
Со овој договор се утврдуваат и нормативите на пот-
рошувачката на ткаенини од увоз за одделни видови 
конфекциски предмети што се извезуваат. 

Девизниот контингент од став 1 на оваа точки 
може да се зголеми во текот на годината, зависно од 
зголемувањето на извозот. 

Увозот на стоките но основ на девизниот кон-
тингент од оваа точка организациите на здружениот 
труд можат да го вршат под услов да се обврзат 
дека во рок од 9 месеци ќе извршат извоз на исто 
валутно подрачје или на подрачје на кое се оствару-
ваат девизи што се од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања, по вредност 
и количина со кои спрема утврдените нормативи се 
апсорбираат увезените стоки. 

9. Девизниот контингент од точка 8 на оваа од-
лука организациите на здружениот труд го користат 
со поднесување пријава за склучената работа на 
увоз до народната банка, со тоа што Народната бан-
ка на Југославија ќе врши контрола да не биде над-
минат износот на девизниот контингент утврден спо-
ред точка 8 на оваа одлука. 

Народните банки ќе го прифатат приемот на 
пријавата за склучената работа на увоз само ако 
кон пријавата се приложи и договор за склучената 
работа на извоз. 

10. Царинските органи ќе вршат контрола на у-
возот во смисла на точка 8 став 3 на оваа одлука и 
на извршувањето на обврската за извоз спрема 
остварениот увоз и по утврдените нормативи, со тоа 
што организацијата на здружениот труд што го ко-
ристи девизниот контингент од точка 2 под 3 на оваа 
одлука да е должна најдоцна во рок од 9 месеци од де-
нот на увозот да ја изврши обврската за извоз. Ако 
организацијата на здружениот труд во тој рок не ја 
изврши преземената обврска за извоз, го губи пра-
вото на користење на девизниот кантингент од точ-
ка 2 под 3 на оваа одлука до исполнувањето на пре-
земената обврска, за што царинскиот орган му под-
несува извештај на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. 

Ако организацијата на здружениот труд сто-
ките увезени по основ на девизниот контингент од 
точка 2 под 3 на оваа одлука ги употреби противно 
на преземената обврска од точка 8 став 3 на оваа 

одлука, го губи правото на понатамошно користење 
на девизниот контингент. 

Органот што ќе установи ненаменско користење 
на девизниот контингент од став 2 на оваа точка е 
должен за тоа да му поднесе извештај на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. 

Решение за губење на правото на користење на 
девизниот контингент во смисла на ст. 1 и 2 на оваа 
точка донесува Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
за вредноста на неизвршената обврска за извоз од 
оваа точка може да и го намали на организацијата 
на здружениот труд девизниот контингент од точка 
2 под 2 на оваа одлука. 

И. При распределбата на девизниот контингент 
врз одделни организации на здружениот труд, освен 
девизниот контингент од точка 2 под 1 и 3 на оваа 
одлука, групациите се должни да издвојат како ре-
зерва најмалку 10°/о од вкупниот износ на девизниот 
контингент, кој во текот на годината ќе се распоре-
дува според договорно утврдените мерила. 

12. За извршената распределба на девизниот 
контингент врз одделни организации ка здружениот 
труд, групацијата составува записник во кој се вне-
суваат износите на девизниот контингент, регионал-
ните правци и динамиката на увозот, посебно за се-
која организација на здружениот труд. Записникот 
се доставува на заверка во 5 примероци до Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, кој за-
верените записници ќе и ги достави на извршување 
на Народната банка на Југославија. 

13. Ако во Стопанската комора на Југославија 
не се постигне договор за .утврдување на девизниот 
контингент во смисла на точка 1 од оваа одлука, 
Стопанската комора на Југославија е должна за тоа 
да му поднесе извештај, со потребната документа-
ција, на Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, кој во рок од 30 дена од денот на приемот 
на тој извештај, на предлог од Сојузниот секретари-
јат за стопанство, ќе ги утврди износите на девиз-
ниот контингент и другите услови од точка 3 на 
оваа одлука. 

14. Ако во Стопанската комора на Југославија ор-
ганизациите на здружениот труд не постигнат договор 
во рамките на групацијата организации на здружениот 
труд за распределба на девизниот контингент врз 
одделни организации на здружениот труд од точка 
5 на оваа одлука, Стопанската комора на Југослави-
ја ќе му поднесе извештај, со потребната документа-
ција, на Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, кој во рок од 30 дена од денот на приемот на 
тој извештај, на предлог од Сојузниот секретаријат, 
за стопанство, ќе изврши распределба на девизниот 
контингент врз одделни организации на здружениот 
труд, при што ќе се придржува кон критериумите 
од точка 5 став 2 на оваа одлука. 

15. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Стопанската комора на Југосла-
вија, може да го одреди рокот за постигање на до-
говорот од точ. 1, 5 и 6 на оваа одлука. 

16. Ако за одделни текстилни производи од до-
машно производство врз кои се применуваат одред-
бите на оваа одлука се зголемат цените и тие цени 
отстапуваат од општата политика на цените, Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, во спо-
годба со Сојузниот секретаријат за стопанство, на 
предлог од Сојузниот завод за цени, може да го одо-
бри увозот на односните производи независно од 
постапката одредена со оваа одлука. 

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

17. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Стопанската комора на Југосла-
вија, пред конечното утврдување на девизниот кон-
тингент во смисла на оваа одлука може да им одо-
брува аванси на организациите на здружениот труд 
од точка 2 на оваа одлука, и тоа најмногу до износот 
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од 40% од вредноста на увозот на односните произ-
води во претходната година. 

18. Ако во текот на спроведувањето на догово-
рот од точка 1 на оваа одлука се утврди дека дого-
ворот не се реализира, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, на предлог од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, може да утврди посебен 
девизен контингент за увоз на односните стоки и да 
изврши распределба на тој контингент врз одделни 
организации на здружениот труд — учесници на до-
говорот. 

19. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, по потреба, донесува поблиски прописи за на-
чинот на поднесување извештај за постигнатата рас-
пределба на девизниот контингент, како и за доку-
ментацијата која служи за респределбата на девиз-
ниот контингент според точ. 11, 12, 13 и 14 од оваа 
одлука. 

20. Техничко упатство за примена на оваа одлу-
ка дава Народната банка на Југославија, во рок од 
15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, а техничко упатство за примена на точка 10 
на оваа одлука дава, по потреба, Сојузната управа 
за царини. 

21. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Р. п. бр. 212 
21 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

649. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за организациите на здружениот 
труд од гранка 124 — Текстилна индустрија за 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/72), сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕТО НА БАРАЊА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ДО-
ДАТОЦИ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ГРАНКА 124 — ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ЗА 1973 

ГОДИНА 

1. Заради утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други ре-
продукциони материјали за 1973 година, организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна 
индустрија, во смисла на точка 1 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за организациите на здружениот 
труд од гранка 124 — Текстилна индустрија за 1973 година, му поднесуваат барање на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, кон кое прилагаат пополнет и заверен образец ГДК-Т-73/1, кој е от-
печатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел. 

2. Во се друго врз организациите на здружениот труд од гранка 124 — Текстилна индустрија, со-
гласно ќе се применуваат одредбите иа точ. 2 до 6 од Наредбата за начинот и постапката за доставу-
вање на податоците и документацијата потребни за утврдување и распределба на глобалната девизна кво-
та за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1973 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 60/72). 

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

П. бр. 13034 
21 декември 1972 година 

Белград 

Назив на организацијата на здружениот труд 

Сојузен секретар 
за надворешна тргови] а. 

Мухамед Хаџиќ, е. р. 

Образец ГДК-Т-73/1 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО IV КВАРТАЛ НА 1971 ГОДИНА И ВО ПРВИТЕ 
9 МЕСЕЦИ НА 1972 ГОДИНА, КОИ ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА, А КОИ И ОД 1 ЈАНУАРИ 1973 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 



Страна 1320 — Број 68 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 декември 1972 

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-Т-73/l 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ 
Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат у-

словите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија) 

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките 
Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезените производи по единица на мерка 
Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5 
Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона б искористени за 

плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за заслуги во работата 
со југословенските граѓани во Кралството Белгија 
и на зближувањето на југословенските и белгиските 
народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Плавшић Шпиро; 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Плавшић Владимир. 

Бр. 5 
7 февруари 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за развојот во областа на 
военотехничките науки и за работата на запознава-
њето со современите технички достигања по повод 
дваесетгодишнината на трудот 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Списанито „Научно-технички преглед". 

Бр. 11 
6 март 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод дваесетгодиш-
нината од формирањето, а за особени заслуги во 
развивањето активност на членството на толкување-
то и реализирањето на концепцијата на општонарод-
ната одбрана, во издигањето и ширењето на воено-
стручното знаење и борбената готовност, како и во 
јакнењето на морално-политичкото единство на зем-
јата и патриотизмот на нашите граѓани. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Сојузот на воените старешини на Југославија; 
по повод педесетгодишнината од излегувањето 

и работата, а за извонредни заслуги на делото ши-
рење на братството меѓу нашите народи и за созда-
вање и јакнењето на политичкото и моралното 
единство на нашата социјалистичка заедница 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

„Борба", орган на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија. 

Бр. 15 
15 март 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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