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499. 

Цена на овој број е 2,00 динари. -
претплата за IH69 год ен л изнесува 
SO - дин - Редакција Улица Јована 
Ристиќа бр 1 Поштенски фах 221 -
Телефони ц е н т а на м 931 50 П2. St 933 
и 50-934: Служба за претплата 51-732. 

Продажна опгжба "51 СЛ 

501. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ко-
лумбија, со седиште во Богота. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 150 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

500. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА НА 

СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Коста-
рика во Сан Хозе, со седиште во Мексико, се по-
дига на степен на амбасада со 1 октомври 1969 го-
дина. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе потребни мерки за извршување на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 151 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-
визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) и членот 37 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 и 54/67), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

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

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1970 ГОДИНА 
1. Вкупниот износ и видовите на девизи за пла-

ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1970 година врз основа на глобалната 
девизна квота, го сочинуваат збирот на износите и 
видовите на девизи што за работните организации 
се утврдени со решението на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија донесено врз основа на 
прописите на Сојузниот извршен совет за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота 
за 1969 година и прописите за определување на до-
полнителни износи на глобалната девизна квота за 
1969 година, освен износите и видовите на девизи 
што се утврдени со решението врз основа на Од-
луката за определување дополнителен износ на гло-
балната девизна квота на определените производ-
ствени работни организации за 1969 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/69) и Одлуката за утвр-
дување дополнителен износ на глобалната девизна 
квота за 1969 година на производствените работни 
организации од гранката 124 — Текстилна индустри-
ја, групација на производители на чорапи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18/69). 

2. Во рамките на износите и видовите на девизи 
од точката 1 на оваа одлука на работната органи-
зација и припаѓа 90% од износот на девизите 
што и бил утврден во 1969 година по основ на гло-
балната девизна квота за увоз на суровини и други 
репродукциони материјали. 

3. Разликата помеѓу износите и видовите на де-
визи за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали од точката 1 и износите 
и видовите на девизи од точката 2 на оваа одлука 
се распределува врз одделни групации работни ор-
ганизации од сродни дејности внатре во Сојузната 
стопанска комора. 

Врз основа на мислењето на Сојузната стопан-
ска комора, СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна 
трговиЈа, во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, донесува решение за распределба на из-
носите од ставот 1 на оваа точка врз одделни гру-
пации. 

4. Работните организации во рамките на група-
циите на работните организации од сродни дејности 
внатре во Сојузната стопанска комора договорно 
вршат распределба на износите на девизите од точ-
ката 3 на оваа одлука врз одделни работни органи-
зации. 

Работните организации се должни најдоцна до 
15 декември 1969 година да извршат распределба 
на девизите во смисла на ставот 1 од оваа точка. 
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5. При распределбата на износите и видовите на 
девизите од тон. 3 и 4 на оваа одлука за групациите 
односно работните организации, ќе се земат како 
критериум за распределба на девизите извозот од 
1968 година и од првите девет месеци 1969 година, 
наголемед за извозот во IV квартал од 1968 година 
во однос на извозот во 1967 година, извршен на па-
зари на кои се остваруваат девизи од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања, како и производството'остварено во наведе-
ниот период, помалото учество во производството на 
суровини и други репродукциони материјали од у-
возот и состојбата и движењето на залихите. 

6. Ако Сојузниот извршен совет го зголеми в -
купниот износ на девизите за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали врз 
основа на глобалната девизна квота над износот 
утврден во точката 1 на оваа одлука, решение за 
распределба на тој износ на зголемената глобална 
девизна квота врз одделни групации работни ор-
ганизации од сродни дејности донесува Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно 
прибавено мислење од Сојузната стопанска комора. 

Предлог за зголемување на износот на девизите 
од ставот 1 на оваа точка му поднесува на Сојуз-
ниот извршен совет Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секре-
таријат за стопанство, по претходно прибавено ми-
слење од Сојузната стопанска комора. 

Распределба на износот на зголемената глобална 
девизна квота врз одделни работни организации 
вршат работните организации договорно во рамките 
на групацијата на работните организации од сродни 
дејности внатре во Сојузната стопанска комора, при 
што треба да се придржуваат кон критериумите од 
точката 5 на оваа одлука. 

Ако при утврдувањето на зголемениот износ на 
девизите во смисла на ставот 1 од оваа точка, Со-
јузниот извршен совет определи посебни услови за 
распределба на тие девизи, работните организации 
се должни при договарањето за распределбата да се 
придржуваат кон тие посебни услови. 

7. Работните организации можат во рамките на 
групациите на работните организации од сродни деј-
ности внатре во Сојузната стопанска комора договор-
но да извршат прераспределба на девизите од точ-
ката 2 на оваа одлука, ако сите работни организации 
на односната групација се согласиле со таа прерас-
пределба. 

Прераспределба на девизите од точката 2 на оваа 
одлука можат договорно да извршат и одделни ра-
ботни организации односно групации, но оамо во 
границите на средствата што им припаѓаат во смисла 
на таа точка. 

Прераспределба на девизите во смисла на ст. 1 и 
2 од оваа точка работните организации можат да 
извршат до извршување на распределбата на деви-
зите од точката 2 на оваа одлука. 

8. При распределба на средствата на глобалната 
девизна квота ЕО смисла на точ. 4, 6 и 7 на оваа 
одлука врз одделни работни организации треба да се 
утврдат износите и видовите на девизи и динамиката 
на нивното користење, со тоа што користењето на де-
визите треба, по правило, да биде рамномерно распо-
редено на одделни квартали. 

9. Се смета дека договорот за распределба на 
износот на глобалната девизна квота во смисла на 
точ. 4 и 6 од оваа одлука е постигнат ако сите 
работни организации на односната групација се со-
гласиле со предложената распределба, или ако за 
договорот за распределба на тој износ на глобалната 
девизна квота во групацијата е постигнато мнозин-
ството предвидено со Статутот на Сојузната стопан-
ска комора односно со заклучок на соодветно опште-
ствено тело на Сојузната стопанска комора за начи-
нот за постигање договор. 

10. По извршената распределба на износот на 
глобалната девизна квота врз одделни работни орга-
низации во смисла на точ. 4, 6 и 7 од оваа одлука, 

Сојузната стопанска комора доставува извештај за 
извршената распределба, со соодветна документација, 
до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
ко ј на секоја работна организација ќе и издаде за 
тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот 
на извештајот. 

Ако групација на работни организации не доби-
ла зголемување на средствата на глобалната девизна 
квота во смисла на точ. 3 и 6 од оваа одлука и ако 
работните организации на односната групација не 
извршиле прераспределба на девизите во смисла на 
точката 7 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија врз основа на извештајот од 
Сојузната стопанска комора, а на барање од работ-
ната организација, на односната работна организа-
ција со решение ќе и ја утврди глобалната девизна 
квота во износот од точката 2 на оваа одлука. 

11. Ако работните организации не постигнат до-
говор за распределба на износот на глобалната де-
визна квота во смисла на точ. 4 и 6 на оваа одлука, 
распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, по претходно поднесениот 
извештај од Сојузната стопанска комора, а во рок од 
30 дена од денот на приемот на тој извештај. 

12. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1969 година не се увезувале по основ 
на глобалната девизна квота, а кои во 1970 година 
се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, 
производствените работни организации што ги уве-
зувале тие суровини и други репродукциони мате-
ријали можат во рок од 60 дена од денот од кога е 
пропишано односните стоки да се увезуваат по ос-
нов на глобалната девизна квота, да поднесат ба-
рање да им се утврди износот на девизите за пла-
ќање на увозот на тие суровини и репродукциони 
материјали за 1970 година. 

Барањето за утврдување на износот на девизите 
производствената работна организација му го подне-
сува на Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, ко ј на работната организација ќе и го утврди 
износот на девизите за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали од ставот 
1 на оваа точка и за тоа ќе и издаде решение. Изно-
сот на девизите ќе и се утврди на производствената 
работна организација во височината на девизите што 
таа го искористила за плаќање на увозот на однос-
ните суровини и други репродукциони материјали 
во соодветниот период во 1969 година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен во рок од 15 дена од денот на поднесува-
њето на барањето да донесе решение со кое на про-
изводствената работна организација и се утврдува 
износот на девизите од ставот 1 на оваа точка. 

13. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1969 година се увезувале врз ос-
нова на глобалната девизна квота, а кои во 1970 
година не се увезуваат по тој основ, Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија на односната 
работна организација ќе и ја намали глобалната де-
визна квота за 1970 година за износот на девизите 
искористени за тие стоки во 1969 година. 

Работните организации се должни во рок од 30 
дена од денот од кога е пропишано односните суро-
вини и други репродукциони материјали да не се 
увезуваат по основ на глобалната девизна квота, да 
му поднесат на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија документација врз основа на која на 
таа работна организација ќе и се намали износот на 
глобалната девизна квота за 1970 година. Ако работ-
ната организација во ТОЈ рок не поднесе соодветна 
документација, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија на односната работна организација 
ќе и ja намали глобалната девизна квота врз основа 
на документацијата со која располага. 

14. Неискористените девизи на глобалната де-
визна квота за 1970 година можат да се користат во 
наредната година. 

15. Работната организација врши плаќање на 
суровините и другите репродукциони материјали што 
ги увезува врз основа на глобалната девизна квота, 
преку овластена банка што самата ќе ја избере. 
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16 Вкупниот износ на девизите за увоз на суро-
вини и други репродукциони материјали за кои е 
пропишан увоз врз основа на глобалната девизна 
квота го утврдува Сојузниот извршен совет за потре-
бите на работните организации што се основани и 
пуштени во погон во 1970 година, за работните орга-
низации што се основани во 1969 година ако за т \а 
година не добиле девизи за увоз на суровини и други 
репродукциони материјали за кои е пропишан увоз 
врз основа на глобалната девизна квота, за работ-
ните организации што со нови капацитети ќе го на-
гол емат производството за на јмалку 50%' во 1970 го-
дина во однос на 1969 година, за поголемите ново-
изградени производствени организации во рамките 
на здружено претпријатие или за поголеми произ-
водствени организации штз ќе се присоединат кон 
здружено претпријатие, ако сз нови капацитети го 
наголемуваат производството за најмалку 50%' во 
1970 година во однос на 1969 година, како и за потре-
бите на производствените организации к а ј кои до-
шло до уништување на увозни репродукциони мате-
ријали поради виша сила (пожар, поплава и др) . 

17. Работните организации од точката 16 на оваа 
одлука ги поднесуваат барањата за утврдување на 
износот на девизите за плаќање на стоки- за кои е 
пропишан увоз врз основа на глобалната девизна 

квота до СОЈУЗНИОТ секретаријат за стопанство, кој 
тие барања, по претходно прибавено мислење од Со-
јузната стопанска комора, со свое мислење му ги 
доставува на СОЈУЗНИОТ секретаријат за надвореиша 
трговија. 

СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна трговија 
ја утврдува со решение, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на барањето, глобалната девизна квота 
за одделните работни организации од ставот 1 на 
оваа точка, при што предимство и дава на работната 
организација чие производство е од посебно значење 
за зголемувањето на ликвидноста на платниот би-
ланс и снабденоста на домашниот пазар, имајќи ги 
предвид износите на глобалната девизна квота на 
другите истородни организации 

Ако износот на девизите од точката 16 на оваа 
одлука е исцрпен, СОЈУЗНИОТ секретаријат за надво-
решна трговија во оок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето од ставот 1 на оваа точка, ќе му 
поднесе предлог на СОЈУЗНИОТ извршен совет за 
утврдување на глобалната девизна квота. 

18 Работните организации можат со средствата 
на глобалната девизна квота да ги плаќаат сурови-
ните и другите репродукциони материјали што ги уве-
зуваат само за потребите на сопственото производ-
ство и заради извршување договори за долгорочна 
кооперација и договори за работно-технмчка сора-
ботка помеѓу производствените работни организации 
што врз основа на таков договор, вршат меѓусебни 
испораки на делови, склопови и потоктопови 

Ако работната организација користи средства 
на глобалната девизна квота противно на одредбата 
од ставот 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија ќе и Ја намали на работната 
организација глобалната девизна квота во височи-
на на ДВОЈНИОТ износ на средствата користени про-
тивно на намената од тој став Ако е износот на 
користените средства помал од 20% од вкупниот из-
нос на утврдената глобална девизна квота, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија ќе и ја намали 
на работната организација глобалната девизна квота 
за 20% од вкупниот износ на глобалната девизна 
квота утврден за таа работна организација. 

19. Работните организации можат да вршат увоз 
и плаќања на товар на глобалната девизна квота во 
смисла на оваа одлука од 1 јануари 1970 година. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, работните организации можат и пред 1 јану-
ари 1970 година да вршат увоз и плаќање на сезон-
ски производи ако за тоа прибават согласност од 
Народната банка на Југославија, што таа ја дава во 
спогодба со СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна 
трговија 

20 Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот 

на поднесувањето на барањата од точ 12 и 17 на 
оваа одлука и на документацијата што се прилага 
кон тие барања, како и за начинот на доставувањето 
на податоците и документацијата потребни за утвр-
дување на износите на девизите од точ. 1, 3, 4, 11 и 
13 на оваа одлука 

21. 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 

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

Р. п бр 152 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

502. 

Врз основа на членот 20 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ" , бр 29/66, 5-1/67, 
55/68, 13^69 и 20/69) и членот 37 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство (,,Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 2Ј7/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен созет доне-
сува 

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

СТОКИ ВО 1970 ГОДИНА 
1 Стоките за кои е со Одлуката за определува-

ње на стоките ЧИЈ извоз и увоз е регулиран („Служ-
бен 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 и 27 69) определено да 
се увезуваат врз основа на стоковниот контингент 
или девизниот контингент, може во 1970 година да се 
увезуваат до количините (стоковен контингент) од-
носно вредностите (девизен контингент) утврдени со 
посебните прописи на Сојузниот извршен совет. 

2. Предлогот за утврдување на стоковниот кон-
тингент односно девизниот контингент, земајќи го 
предвид билансот на производството и внатрешнава 
потрошувачка и извозот и увозот на односните про-
изводи, му го дава на Сојузниот извршен совет Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговиЈа, на 
предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а 
по претходно прибавено мислење од Сојузната сто-
панска комора 

3 Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Народната банка на Југославија, 
ќе го утврди, водејќи сметка за склучените тргов-
ски и други спогодби, износот и видот на девизите, 
а по потреба и земјата од која се врши увозот, како 
и динамиката на користењето на девизите и роко-
вите во кои работните организации треба да се спо-
годат за меѓусебната распределба на утврдениот сто-
ковен контингент односно девизен контингент ако 
Сојузниот извршен совет не определи поинаку. 

4. Распределбата на стоковниот контингент од-
носно девизниот контингент ја вршат работните ор-
ганизации договорно, во рамките на Сојузната сто-
панска комора, ако СОЈУЗНИОТ извршен совет со по-
себна од тука не определи поинаку. За постигнатата 
распределба му се поднесува извештај на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, к о ј . н а секоја 
работна организација и издава решение за доделе-
ниот стоковен контингент односно девизен контин-
гент во рок од 15 дена од денот на приемот на из-
вештајот. 

Ако работните организации не постигнат спогод-
ба за распредечбата на стоковниот контингент од-
носно девизниот контингент во роковите што ги 
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определил СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна 
трговија, распределбата на стоковниот контингент 
односно девизниот контингент врз одделни работни 
организации ќе ја изврши Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, во спогодба со СОЈУЗНИОТ 
секретаријат за стопанство, а по претходно приба-
вен извештај од Сојузната стопанска комора, и тоа 
во рок од 30 дена од денот па приемот на ТОЈ из-
вештај, при што ќе се придржува кон критериумите 
од точката 6 на оваа одлука. 

5. Стоковниот контингент односно девизниот 
контингент утврден во смисла на точката 1 од оваа 
одлука, се зголемува за 10%, со тоа што ТОЈ зголемен 
дел на контингентот во целост да се користи за зго-
лемување на производството и извозот на стоките 
на пазари на кои се остваруваат девизи што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања. Во границите на тој зголемен 
дел на контингентот СОЈУЗНИОТ секретаријат за над-
ворешна трговија им го зголемува контингентот на 
оние работни организации што во однос на својот 
досегашен извоз обезбедуваат зголемен извоз, со нај-
поволни услови во поглед на цените, роковите и 
друго 

6 Работните организации при распределбата на 
стоковниот контингент односно девизниот контин-
гент врз основа на договор, по правило, ќе го имаат 
предвид обезбедувањето на производството на стоки 
наменети за извоз со кои се остваруваат девизи што 
се од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања, како и учеството на секоја 
работна организација во увозот на соодветни стоки 
во претходната година. 

7. Утврдувањето и распределбата на стоковниот 
контингент односно девизниот контингент за стоките 
што во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз се означени со кратенката 
РК^ или ДК^ го вршат договорно заинтересираните 
работни организации согласно одредбите на точката 
2 од Одлуката за измени и дополнение на Одлуката 
за определување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67, 13/68 и 
11/69). 

Со договорот од ставот 1 на оваа точка се врши 
усогласување на домашното производство одно-сно 
потрошувачката со увозот на односните стоки и се 
утврдуваат обемот на увозот и структурата на уво-
зот, регионалните правци на увозот и динамиката ча 
користењето на девизите, при што треба да се води 
сметка за склучените трговски и други спогодби, 
а по потреба и земјите од кои се врши увозот, како 
и другите елементи неопходни за извршување на 
договорот. 

Договорот од ставот 1 на оваа точка ја опфаќа 
и распределбата на утврдениот стоковен контингент 
односно девизен контингент врз одделни работни ор-
ганизации, кога при распределбата, покрај другите, 
се применуваат и критериумите од точката 6 на оваа 
одлука 

8 Сојузниот секретари!ат за надворешна трго-
виЈа може. на предлог од Сојузната стопанска ко-
мора, пред конечното утврдување на стоковниот 
контингент односно девизниот контингент од страна 
на Сојузниот извршен совет, односно пред постиг-
натите договори во смисла од точката 7 на озаа 
одлука, да им одобрува аванси на работните орга-
низации, и тоа најмногу до износот од 40% од ко-
личината односно вредноста на увозот на односните 
стоки во претходната година При одобрувањето на 
авансите СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна тр-
говија е должен да води сметка за критериумите од 
точката 3 на оваа одлука. 

9. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија донесува, по потреба, поблиски прописи за 
начинот на поднесувањето извештаи за постигнатата 
распределба на стоковниот контингент односно де-
визниот контингент, како и за начинот на поднесу-
вањето на документацијата што служи за распре-
делба на стоковниот контингент односно девизниот 
контингент според точката 4 став 2 на оваа одлука. 

10. Технички упатства за примена на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 154 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

503. 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ПРОИЗВОД-
СТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1970 

ГОДИНА 

1. На производствените работни организации за 
1970 година им се утврдува, покрај износот на гло-
балната девизна квота врз основа на Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1970 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 41/69), Одлуката за работниге 
организации што суровините и другите репродукци-
они материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат 
во определен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извозот во 1970 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 41/69), Одлуката за утврдување и рас-
пределба на дополнителна глобална девизна квота 
за 1969 година за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за текстилната 
индустрија (-,Службен лист на СФРЈ", бр. 11/69) и 
Одлуката за односот на увозот спрема остварешот 
девизен прилив по извозот во 1969 година за работ-
ните организации од гранката 1154 — Текстилна ин-
дустрија („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/69), до-
полнителен износ на глобалната девизна квота од 
150 милиони динари за увозот на суровини и други 
репродукциони материјали од подрачјето на кое се 
остваруваат девизи од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точката 1 на оваа од-
лука се врши според одредбите на точката 6 ст. 1 
и 3 од Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за 1970 
година, односно точката 7 став 1 и точката 8 став 1 
од Одлуката за работните организации што суро-
вините и другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во определен од ioc 
спрема остварениот девизен прилив по извозот во 
1970 година. 

3 Дополнителниот износ на глобалната девизна 
квота од точката 1 на оваа одлука што се распре-
делува според одредбата на точката 8 став 1 од 
Одлуката за работните организации што суровините 
и другите репродукциони материјали, чиј увоз е ре-
гулиран, ги увезуваат во определен однос спрема 
остварениот девизен прилив по извозот во 1970 го-
дина, им се распределува само на оние работни ор-
ганизации на кои за 1969 година им е утврден од-
носот на плаќањата на увозот спрема остварениот 
девизен прилив по извозот под просечниот однос 
на групацијата на која односните работни органи-
зации и припаѓаат. 
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 153 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с р. 

504. 

Врз основа на членот 25 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69 и 20/69), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИ-
НИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ 
ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ 
ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1970 ГОДИНА 

1. Производствените работни организации од 
гранката 117 — Металн,а индустрија, 118 — Бродо-
градба, 119 — Ел ектроинду стрија, 124 — Текстилна 
индустрија, освен претпријатијата за производство 
на ленено платно и претпријатијата за производство 
на предиво од тврди влакна (освен коноп, конопни 
производи и јута) и 127 — Прехранбена индустрија, 
и тоа само претпријатијата за преработка и конзер-
вирање на риба, — увезз^ваат суровини и други ре-
продукциони материјали за чиј увоз е пропишана 
глобална девизна квота и девизен контингент во 
определен однос на плаќањето на увозот спрема ос-
тварениот девизен прилив по извозот на нивните 
производи (во понатамошниот текст: однос на увозот 
спрема извозот). 

Како девизен прилив во смисла на ставот 1 од 
оваа точка се смета и вредноста на стоките од гран-
ката 117 — Метална индустрија и 119 — Електро-
индустрија, извезени на кредит. Ако извозот на 
кредит во целост се врши од средствата на делов-
ниот фонд на работната организација, работната ор-
ганизација е должна да прибави гаранција од стран-
ска банка односно доказ за осигурување ка ј странско 
осигурително друштво. 

2 На работната организација од точката 1 на 
оваа одлука на која за 1969 година и е утврден од-
носот на увозот спрема извозот над просечниот од-
нос на односната групација внатре во Сојузната 
стопанска комора, и се намалува за 10% односот 
што и бич утврден со решение на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија за 1969 година. 

Односот намален во смисла на ставот 1 од оваа 
точка не може да биде понизок од просечниот однос 
па односната групација. 

3. Просечниот однос на увозот спрема извозот за 
групацијата од сродни дејности внатре во Сојузната 
стопанска комора го претставува односот кој што 
произлегува од збирот на девизниот прилив на ра-
ботните организации па таа групација во период од 
1 октомври 1968 година до 30 септември 1969 година 
и од збирот на износите на правото на увоз по основ 
па глобална девизна квота, којшто се добива со при-
мена на утврдениот однос на згвозот спрема извозот 
според решенијата на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија за 1969 година за секоја работ-
на организација врз нејзиниот девизен прилив. 

4 Износот на средствата КОЈШТО се добива со 
примена на намалениот однос на увозот спрема из-
возот во смисла на точката 2 од оваа одлука врз 
девизниот прилив во период од 1 октомври 1968 
година до 30 септември 1969 година, се распределува 
врз одделни групации од сродни дејности внатре во 
Сојузната стопанска комора. 

Врз основа на мислењето на Сојузната стопанска 
комора, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за сто-
панство, донесува решение за распределба на сред-
ствата од ставот 1 на оваа точка врз одделни гру-
пации. 

5 Работните организации во рамките на група-
циите работни организации од сродни дејности вна-
тре во Сојузната стопанска комора договорно вршат 
распределба на девизите од точката 4 на оваа одлука 
врз одделни работни организации, заради коригира-
ње на односите на увозот спрема извозот утврдени 
во 1969 година. 

Коригирањето на односите на увозот спрема из-
возот во смисла на ставот 1 од оваа точка им се 
врши само на оние работни организации чиј однос 
на увозот спрема извозот во 1969 година е под про-
сечниот однос на односната групација, со тоа што 
вака коригираниот однос на увозот спрема извозот 
не може да биде поголем од просечниот однос на таа 
групација. 

Работните организации се должни најдоцна до 
15 декември 1969 година да извршат коригирање на 
односите на увозот спрема извозот во смисла на ста-
вот 1 од оваа точка. 

6. При распределбата на износите и видовите 
на девизи односно при коригирањето на односите на 
увозот спрема извозот од точ. 4 и 5 на оваа одлука, 
ќе се земе како критериум за распределба помеѓу 
групациите и работните организации извозот од 
1968 година и од првите девет месеци на 1969 година, 
наголемен за извозот во IV квартал од 1968 година 
во однос на 1967 година, извршен на пазари на кои 
се остваруваат девизи од значење за одржувањето 
на ликвидноста во меѓународните плаќања. 

7. Ако Сојузниот извршен совет на работните 
организации од точката 1 на оваа одлука им го 
утврди дополнителниот износ на средствата на гло-
балната девизна квота или ако го коригира односот 
на увозот спрема извозот во корист на тие органи-
зации, решение за распределба на дополнителниот 
износ односно за коригирање на односите на одделни 
групации работни организации од сродни дејности 
донесува СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна 
трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, по претходно прибавено мислење од Со-
јузната стопанска комора. 

Предлог за утврдување на дополнителниот износ 
односно за коригирање на односите му поднесува на 
Сојузниот извршен совет Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, по претходно прибавено 
мислење на Сојузната стопанска комора. 

8. Распределба на дополнителниот износ односно 
на коригираниот однос од,, точката 7 на оваа одлука 
врз одделни работни организации, вршат работните 
организации договорно во рамките на групациите на 
сродни дејности внатре во Сојузната стопанска ко-
мора, при што треба да се придржуваат кон крите-
риумите од точката 6 на оваа одлука. 

Ако при утврдувањето на дополнителниот износ 
односно на коригираниот однос во смисла на точ-
ката 7 став 1 од оваа одлука, Сојузниот извршен 
совет определи посебни услови за распределба на 
ТОЈ износ односно на коригираниот однос, работните 
организации се должни при договарањето за распре-
делбата да се придржуваат кон тие посебни услови. 

9. Работните организации можат во рамките на 
групацијата на сродни дејности внатре во Сојузната 
стопанска комора договорно да извршат прераспре-
делба на девизите од точката 2 на оваа одлука, за-
ради утврдување на просечниот односно на индиви-
дуалните односи на увозот спрема извозот, ако сите 
работни организации на односната групација се со-
гласиле со таа прераспределба. 

Прераспределба на девизите од точката 2 на 
оваа одлука можат договорно да извршат и одделни 
работни организации односно групации, но само во 
границите на средствата што им припаѓаат во сми-
сла на таа точка. 
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Прераспределба на девизите во смисла на ет 1 и 
2 од оваа точка, работните организации можат да 
извршат до извршувањето на распределбата на де-
визите односно до коригирањето на односите на 
увозот спрема извозот од точката 2 на оваа одлука. 

10 Се смета дека договор за распределба на из-
носот односно па коригираниот однос на увозот 
спрема извозот од тон 5 и 8 на оваа одлука е по-
стигнат ако сите работни организации на односната 
групација се согласиле со предложената распре-
делба или ако за договорот за таа распре-
делба во групациите е постигнато мнозинството 
предвидено со Статутот на Сојузната стопанска ко-
мора односно со заклучок на соодветно општествено 
тело на Сојузната стопанска комора за начинот за 
постигање договор. 

П По распределбата на износот односно кори-
гираниот однос на увозот спрема извозот извршена 
на одделни работни организации од тон. 5, 8 и 9 на 
оваа одлука, Сојузната стопанска комора му доста-
вува извештај за извршената распределба, со соод-
ветна документации, на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, КОЈ на секоја работна органи-
зација ќе и издаде за тоа решение во рок од 15 дена 
од денот на приемот на извештајот 

12 Ако работните организации не постигнат до-
говор за распределба на износот односно на кори-
гираниот однос од тон. 5 и 8 на оваа одлука, распре-
делбата ќе ја изврши СОЈУЗНИОТ секретари!ат за над-
ворешна трговија по претходно поднесениот извеш-
тај од Сојузната стопанска комора 

На работните организации од точката 2 на оваа 
одлука што не извршиле прераспределба на износот 
односно коригирање на односот на увозот спрема 
извозот во смисла на точката 9 од оваа одлука, Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, по 
прибавен извештај од Сојузната стопанска комора, 
а па барање од работната организација, ќе го утврди 
со решение износот на девизите односно коригира-
ниот однос на увозот спрема извозот за 1970 година 
во рамките на износот односно односот од точката 
2 на оваа одлука. 

13 За работните организации од гранките наве-
дени во точката 1 на оваа одлука, на кои за 1969 
година им е утврден износот на глобалната девизна 
квота во апсолутен износ, им се утврдува за 1970 
година апсолутен износ на глобалната девизна кво-
та според одредбите на Одлуката за утврдување и 
распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1970 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/69) 

14 За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1969 година не се увезувале по основ 
на глобалната девизна квота, а кои во 1970 година 
се увезуваат по основ на глобалната девизна квота, 
производствените работни организации од точката 1 
на оваа одлука што ги увезувале тие суровини и 
други репродукциони материјали можат во рок од 
30 дена од денот од КОЈ е пропишано односните су-
ровини и други репродукциони материјали да се 
увезуваат по основ на глобалната девизна квота, да 
под.несат барање да им се утврди износот на деви-
зите за плаќање на увозот на тие суровини и репро-
дукциони материјали за 1970 година. 

Барањето од ставот 1 на оваа точка работната 
организација му го поднесува на СОЈУЗНИОТ секре-
таријат за надворешна трговија, КОЈ на работната 
организација ќе и го утврди износот на девизите за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали за кои е пропишан увоз по основ 
на глобалната девизна квота, а во височината на 
девизите искористени за плаќан е на увозот на од-
носните суровини и други репродукциони матери-
јали во 1969 година од страна на таа работна орга-
низација Со вака утврдениот износ на глобалната 
девизна квота се коригира утврдениот однос на уво-
зот спрема извозот во смисла на оваа одлука и за 
тоа Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
и издава решение на работната организација во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето. Како 

основа за ко-ригирање на односот ќе се земат го-
дишниот просек на девизниот прилив по извозот из-
вршен во 1908 и 1969 година и односот на увозот 
спрема извозот утврден со решение на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија за 1970 година. 

15 За суровините и дугите репродукциони мате-
ријали што во 1969 година се увезувале врз основа 
на глобалната девизна квота, а кои во 1970 година 
не се увезуваат по ТОЈ основ, на производствените 
работни организации од точката 1 на оваа одлука 
што ги увезувале тие суровини и други репродук-
циони материјали им се коригира односот на увозот 
спрема извозот за 1970 година — за износот на деви-
зите искористени за плаќање на увозот на однос-
ните суровини и други репродукциони материјали 
во 1969 година 

Работните организации се должни во рок од 30 
дена од денот од КОЈ е пропишано односните суро-
вини и други репродукциони материјали да не се 
увезуваат по основ на глобалната девизна квота, да 
му поднесат на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија документација заради коригирање, 
во смисла на точката 14 став 1 од оваа одлука, на од-
носот на увозот спрема извозот за 1970 година Ре-
шение за тоа ќе издаде СОЈУЗНИОТ секретаријат за 
надворешна трговија во рок од 15 дена од денот па 
приемот на барањето. Ако работната организација 
во ТОЈ рок не поднесе соодветна документација, Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија ќе и 
ja намали на односната работна организација гло-
балната девизна квота врз основа на документаци-
јата со која располага. 

16. На производствените работни организации 
од гранките наведени во точката 1 на оваа одлука 
на кои за 1969 година не им бил утврден односот на 
увозот спрема извозот, како и на новооснованите 
производствени работни организации од тие гранки, 
може, на нивно барање, да им се утврди за 1970 
година односот на увозот спрема извозот. 

Работните организации од ставот 1 на оваа точка 
му поднесуваат барања за утврдување на односот 
на увозот спрема извозот за 1970 година на Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство, КОЈ тие барања, по 
претходно прибавено мислење од соодветната гру-
пација на Сојузната стопанска комора, со свое мис-
лење му ги доставува на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија го утврдува со решение одно-
сот на увозот спрема извозот, а во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањата од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство. 

17 Врз основа на решението на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија за утврдениот 
однос на увозот спрема извозот, работната организа-
ција склучува со една овластена банка, што самата 
ќе ja избере, договор за плаќање на увозот во опре-
делен однос спрема остварениот девизен прилив по 
извозот. 

18. Работните организации што според односот 
од договорот со овластената банка оствариле деви-
зен прилив по извозот поголем од плаќањата по 
увозот, можат плаќања по увозот да вршат зависно 
од остварениот девизен прилив по извозот. 

Работните организации што според односот од 
договорот со овластената банка имале плаќања по 
увозот поголеми од девизниот прилив по извозот, 
можат плаќања по увозот да вршат зависно од ос-
тварениот девизен прилив по извозот само до апсо-
лутниот износ од решението на СОЈУЗНИОТ секрета-
ријат за надворешна трговија. 

По искористувањето на износот од ставот 2 на 
оваа точка, работните организации можат плаќања 
по увозот да вршат во височината на девизниот 
прилив остварен со извоз на производи од сопствено 
производство. 

19 Работните организации што во смисла на точ-
ката 1 од оваа одлука не се должни суровините и 
другите репродукциони материјали да ги увезуваат 
во определен однос спрема остварениот извоз, можат 
да поднесат барање увозот на суровините и другите 
репродукциони материјали за кои е пропишан увоз 
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врз основа на глобалната девизна квота и девизниот 
контингент, да го вршат во определен однос на уво-
зот спрема извозот на нивните производи. 

Барањето за утврдување на односот во смисла 
на ставот 1 од оваа точка, работната организација и 
го поднесува на Сојузната стопанска комора, која 
тоа барање, со свое мислење, му го доставува на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

Ако барањето од ставот 2 на оваа точка го под-
несуваат повеќе работни организации групирани 
според сродноста на своите дејности, тие работни 
организации можат договорно да го утврдат и да му 
предлагаат на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија за секоја работна организација износот 
на девизниот прилив по извозот и износот на пла-
ќањата по увозот, како и односите што произлегу-
ваат од тоа. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
врз основа на барањата и мислењата од ставот 2 од-
носно ставот 3 на оваа точка, го утврдува со решение 
за секоја работна организација односот што произ-
легува од девизниот прилив по извозот и плаќа-
њата по увозот, со тоа што односот на плаќањата по 
увозот спрема девизниот прилив по извозот за ра-
ботната организација не може да биде поповолен 
од просекот на односната групација. 

Врз основа на решението од ставот 4 на оваа 
точка работната организација склучува со една ов-
ластена банка, што самата ќе ја избере, договор за 
плаќање на увозот во определен однос спрема оства-
рениот девизен прилив по извозот. Работната орга-
низација врши плаќања на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за кои е пропишан 
увоз врз основа на глобалната девизна квота и де-
визниот контингент — со девизи на кои има право 
според девизниот прилив остварен во рамките на 
тој договор. 

20. За производствените работни организации од 
гранката 118 — Бродоградба, односот на увозот спре-
ма извозот се утврдува до донесувањето на пропи-
сите за 1970 година, врз основа на Одлуката за 
утврдување конечниот однос помеѓу плаќањето по 
увозот спрема остварениот девизен прилив по изво-
зот за производните работни организации од гран-
ката 118 — Бродоградба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/67). 

21. За производствените работни организации од 
гранката 124 — Текстилна индустрија, односот на 
увозот спрема извозот се утврдува врз основа на 
Одлуката за односот на увозот спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1969 година за работ-
ните организации од гранката 124 — Текстилна ин-
дустрија („Службен лист на СФРЈ", бр, 11/69). 

22. Одделни групации работни организации од 
точката 1 на оваа одлука можат да се ослободат од 
обврската за врзување на увозот за извозот, на пред-
лог од односната групација работни организации. 
Предлогот за ослободување од обврската за врзу-
вање на увозот за извозот можат да го поднесат и 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и 
Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно 
прибавено мислење од односната групација во рам-
ките на Сојузната стопанска комора. 

Одлуката за ослободувањето од обврската за 
врзување на увозот за извозот Ја донесува Сојузниот 
извршен совет. 

На работните организации што ќе се ослободат 
од обврската за врзување на увозот за извозот сред-
ствата на глобалната девизна квота им се утврду-
ваат врз база на реализацијата на извозот во прет-
ходната година, како и од односот на увозот спре-
ма извозот за таа година утврден со решението на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

23. Работните организации можат со средствата 
на глобалната девизна квота да плаќаат суровини и 
други репродукциони материјали што ги увезуваат 
само за потребите на сопственото производство и 
заради извршување на договорите за долгорочна 
кооперација, како и на договорот за деловно-тех-

ничка соработка склучен помеѓу производствените 
работни организации што врз основа на таков дого-
вор вршат меѓусебни испораки на делови, склопови 
и потсклопови. 

Ако работната организација ги користи сред-
ствата на глобалната девизна квота противно на 
одредбата од ставот 1 на оваа точка, Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија ќе и го кори-
гира на работната организација односот на увозот 
спрема извозот односно ќе и ја намали глобалната 
девизна квота во височина што му одговара на двој-
ниот износ на средствата користени противно на 
намената од тој став. Ако износот на користените 
средства е помал од 20% од вкупниот износ на утвр-
дената глобална девизна квота, Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија ќе и ја намали на 
работната организација глобалната девизна квота за 
20% односно ќе и изврши коригирање на односот 
на увозот спрема извозот што му одговара на нама-
лувањето на глобалната девизна квота за 20%. 

24. Работните организации можат да вршат увоз 
и плаќања во однос на увозот спрема извозот, утвр-
ден во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 
јануари 1970 година. 

25. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот 
на утврдувањето на односот на увозот спрема изво-
зот од точ. 2 и 3 на оваа одлука, за начинот на под-
несувањето на барањата од точ. 8, 14 и 16 од оваа 
одлука и за документацијата што се прилага кол 
тие барања, за доставувањето на податоците и доку-
ментацијата потребни за утврдување на износите на 
девизите од точ. 12 и 15 на оваа одлука, како и за 
начинот на поднесувањето на барањето од точката 
19 на оваа одлука и за документацијата што се при-
лага кон тоа барање. 

26. 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. 

27. Оваа одлука ќе се применува и врз работите 
на извозот на кредит (точка 1 став 2) склучени и 
пријавени на овластената банка до денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 155 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

505. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69 и 20/69), во врска со членот 37 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗОТ ВО 1970 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ 

УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН 

1. Износот и видовите на девизи за плаќање на 
одделни видови суровини и други репродукциони 
материјали, производи наменети за лична потрошу-
вачка и одделни други производи, чиј увоз во 1970 
година е условно слободен, го сочинуваат вкупниот 
износ и видовите на девизи што претставуваат про-
тиввредност на тие стоки содржани во стоковните 
листи утврдени за 1970 година со одделни земји со 
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кои се склучени спогодби за плаќање по пат на 
клиринг. 

За земјите со кои до денот на утврдувањето на 
девизите од ставот 1 на оваа точка не се утврдени 
стоковните листи за 1970 година, износот и видо-
вите на девизи за плаќање на увозот од тие земји 
ќе се утврди врз база на стоковните листи од долго-
рочните спогодби, на стоковните листи за 1969 го-
дина, односно врз база на увозот или обврските за 
увоз од тие земји извршени или преземени во 1969 
година. 

2. Износот и видовите на девизи за одделни ви-
дови или групи стоки, вклучувајќи ја и количи-
ната на одделна стока, и динамиката на користењето 
на девизите за одделна стока од точката 1 на оваа 
одлука, освен за производите наменети за лична по-
трошувачка, го утврдува и го распределува на за-
интересираните групации внатре во Сојузната сто-
панска комора Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, во спогодба со Сојузниот секрета-
ријат за стопанство и со Народната банка на Југо-
славија. 

3. Распределбата на девизите односно количи-
ните на стоки од точката 1 на оваа одлука ја вршат 
заинтересираните работни организации договорно во 
рамките на групацијата внатре во Сојузната сто-
панска комора. 

Со распределбата од ставот 1 на оваа точка се 
утврдуваат износот и ЕИДОТ НО девизите, односно 
количината и видот на стоките и динамиката на ко-
ристењето по квартали, со тоа што за првото полу-
годие на 1970 година да мораат да бидат распоредени 
најмалку 50%? од утврдениот вкупен износ на де-
визите односно количините на стоките. 

4. Се смета дека договорот од точката 3 на оваа 
одлука е постигнат ако сите работни организации на 
односната групација се согласиле со предложената 
распределба, или ако е за договорот за распредел-
бата од точката 1 на оваа одлука со кој се обезбе-
дува и преземање на соодветна обврска на работ-
ните организации, во групацијата постигнато мно-
зинството предвидено со Статутот на Сојузната сто-
панска комора односно со заклучок на соодветно 
општествено тело на Сојузната стопанска комора за 
начинот на постигањето на договорот. 

5. По извршената распределба на девизите на 
одделни работни организации Сојузната стопанска 
комора му доставува извештај за извршената рас-
пределба, со соодветна документација, на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја 
работна организација за тоа ќе и издаде потврда во 
рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот. 

6. Ако работните организации не постигнат до-
говор за распределбата на износот на девизите за 
условно Слободен увоз врз одделни работни орга-
низации, Сојузната стопанска комора ќе му достави 
записник, со соодветна документација, на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, кој ќе изврши 
распределба на износот на девизите врз одделни 
работни организации, и за тоа ќе .им издаде реше-
ние во рок од 15 дена од денот на приемот на 
записникот и документацијата. 

7. Износот и видовите на девизи за стоките што 
во Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз („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, 18/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43'68, 11/69. 22/69, 
24/69 и 27/69) се означени со кратенката ЛБОх , го 
утврдуваат договорно работните организации во 
рамките на Сојузната стопанска комора во смисла 
на точката 2 од Одлуката за измени и дополненија 
на Одлуката за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/67, 13/68 и 11/69), при што се должни да се при-
држуваат кон износите и видовите на девизите 
утврдени во смисла на точката 1 од оваа одлука. 

8. При распределбата на износите на девизите 
од точ. 1 и 2 на оваа одлука, а според одредбите нг 
точ. 3 и 6 од оваа одлука, врз одделни работни орга-
низации, треба особено да се води сметка за корис-

тењето на соодветните стоки од увозот во поранеш-
ните години, како и за обемот на нивниот извоз во 
земјите чии девизи се предмет на минималните об-
врски од точката 1 на оваа одлука. 

Ако работните организации при договорот за 
распределба на девизите не се придржуваат кон 
одредбите на ставот 1 од оваа точка и точката 3 
став 2 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија може да изврши распределба 
на девизите според точката 6 на оваа одлука. 

9. Работните организации се должни во рок од 
15 дена од денот на приемот на потврдата од точ-
ката 5, на решението од точката 6 односно на до-
говорот постигнат во смисла на точката 7 од оваа 
одлука, да склучат со овластените банки договори 
за купување девизи и за роковите на купувањето 
на девизите за плаќање на увозот на стоки за кои 
е пропишан условно слободен увоз% 

Кога работната организација ќе поднесе соод-
ветна исправа од ставот 1 на оваа точка, овласте-
ната банка е должна да склучи со неа договор во 
смисла на тој став во рок од 8 дена од денот на 
поднесувањето на таа исправа. 

Извештај за склучените договори од ставот 1 на 
оваа точка овластената банка ќе и достави на Наро/;-
ната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот 
на склучувањето на тие договори. 

10. Работните организации стекнуваат право на 
слободен увоз на стоки за (сопствени потреби за кои 
е пропишан условно слободен увоз, кога со овласте-
ните банки ќе склучат договор од точката 9 на оваа 
одлука и кога според договорот што е склучен со 
овластената банка за увоз на тие стоки, ќе откупат 
девизи за текуштиот квартал на 1970 година. Работ-
ната организација е должна најдоцна до крајот на 
наредниот квартал да изврши увоз на односните 
стоки. Ако работната организација до крајот на на-
редниот квартал односно во рокот определен соглас-
но одредбата на точката 15 од оваа одлука не из-
врши увоз на тие стоки, губи право на слободен увоз 
на стоките за сопствени потреби за кои е пропишан 
условно слободен увоз додека не ја . изврши оваа 
обврска, освен за првиот квартал на 1970 година. 

Работните организации што во изминатите квар-
тали на 1970 година користат право на слободен увоз 
и плаќања на стоки во смисла на ставот 1 од оваа 
точка, должни се во договорените рокови во целост 
да ги откупат девизите за кои според договорите 
склучени со овластените банки презеле обврски за 
откуп. Овластените банки се должни по истекот на 
кварталот да ја задолжат жиро-сметката на работ-
ните организации за износите на неизвршените об-
врски од договорот, ако е со договорот предвидено 
бакната во таков случај да може да ја задолжи 
жиро-сметката на работната организација и ако ра-
ботната организација во 1970 година го користела 
правото на слободен увоз на стоки кои во Списокот 
на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз 
и увоз се означени со кратенката ЛБО и ЛБОх . 

Работните организации што вршат увоз на сто-
ки што во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз се означени со кратенката 
ЛБО х треба при увозот да се придржуваат и кон 
договорот ,што за увозот на тие стоки е постигнат во 
рамките на Сојузната стопанска комора во смисла 
на точката 2 од Одлуката за измени и дополненија 
на Одлуката за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/67, 13/68 и 11/69). 

11. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Сојузната стопанска комора, 
може да даде согласност трговските стопански ор-
ганизации да можат од своето име и за своја смет-
ка слободно да увезуваат одделни видови стоки за 
кои е пропишан условно слободен увоз, ако снабду-
ваат производствени организации што не учеству-
вале во распределбата на девизите во смисла на оваа 
одлука, ако преку свои складови и дуќани снабду-
ваат поголем број потрошувачи и ако преку сите 
заинтересирани групации се обезбедува извршување 
на увозот на односните стоки од стоковните листи. 
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Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може по исклучок, на предлог од Сојузната стопан-
ска комора, да и даде согласност на производствес1а 
организација што не учествувала во распределбата 
на девизите од ^точката 1 на оваа одлука, да увезува 
одд-елни стоки за кои е пропишан условно слободен 
увоз, ако преку заинтересираните групации се обез-
бедува извршување на увозот на односните стоки од 
стоковните листи 

12. Сојузниот секретаријат за стопанство, во спо-
годба со Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија и со Народната банка на Југославија, ги 
утврдува најмалите износи на девизите за плаќање 
на увозот на производите наменети за лична потро-
шувачка за кои е пропишан условно слободен увоз, 
а во рамките на износот на девизите од точката 1 на 
оваа одлука. 

Износот на девизите од ставот 1 на оваа точка 
го распределуваат договорно работните организации 
— увозници и другите работни организации — ко-
рисници на производите наменети за лична потро-
шувачка 

Решение за распределба на износот на девизите 
на одделни работни организации донесува Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство. 

Во поглед на распределбата на девизите, нив-
ното користење, доставувањето на извештаите, до-
несувањето на решение и др. за увоз на производите 
наменети за лична потрошувачка за кои е пропи-
шан условно слободен увоз, согласно ќе се приме-
нуваат одредбите на оваа одлука. 

13. Сојузните органи на управата од точ. 2 и 12 
на оваа одлука се должни до 30 ноември 1969 година 
да ги утврдат износите и видовите на девизите за 
увоз на стоките за одделни намени за кои е пропи-
шан условно слободен увоз. 

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за сто-
панство, а по претходно прибавено мислење од Сојуз-
ната стопанска комора, го утврдува за новоосновани-
те работни организации што се пуштаат во погон во 
1970 година, на нивно барање, а во рок од 10 дена од 
денот на прибавеното мислење од Сојузната стопан-
ска комора, минималниот износ на девизите за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за кои е пропишан условно слободен 
увоз, што тие го користат според одредбите на оваа 
одлука. Минималниот износ на девизите се утврдува 
во рамките на износите на девизите утврдени според 
одредбите на оваа одлука за другите работни орга-
низации, со тоа што тој износ, по правило, да му 
одговара на износот на девизите што го презеле 
другите работни организации со сличен асортиман 
и обем на производство. 

15. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, кога заинтересираната работна органи-
зација ќе се согласи и кога ќе настапат исклучител-
ни околности, на образложен и документиран пред-
лог од Сојузната стопанска комора, да ја измени 
динамиката и да ја намали обврската за откуп ча 
минималниот износ на пресметковните девизи, од-
носно да го продолжи рокот за увоз на стоките, и 
тоа само ако врз основа на тој предлог, на приложе-
ната документација и на преиспитувањата на дру-
гите факти се утврди дека поради околностите кои-
што работната организација не можела да ги пред-
види е оневозможена набавката на соодветните 
стоки. 

16. Работните организации што со овластените 
банки склучиле договор од точката 9 на оваа одлука 
можат договорно да ги пренесуваат една врз друга 
правата и обврските од договорот склучен со ов-
ластените банки, под условите од тие договори и 
ако работната организација што ги пренесува пра-
вата и обврските врз друга работна организација ги 
исполнила сите обврски втасани до денот на пре-
несувањето. 

17. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот 

на поднесувањето на барањата од точката 14 на 
оваа одлука и за до-кументацијата што се поднесува 
кен тие барања, како и за податоците што запис-
никот од точката 6 на оваа одлука мора да ги 
содржи. 

18. 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. 

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

Р. п. бр. 156 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

506. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со чле-
нот 13 став 1 и чл. 16 и 35 од Законот за формирањето 
и општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ШЕЌЕРОТ 

1. Производителските работни организации мо-
жат своите продавни цени на шеќерот да ги форми-
раат до следните износи: 

Дин/kg 
1) за шеќер во кристал до 2,45 
2) за шеќер во К О Ц К И ДО " 2,75 
Цените од ставот 1 на оваа точка се подразби-

раат како продавни цени на производителот франко 
натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската 
натоварна станица на производителот или франко 
натоварено во камион во фабрика, вклучува јќи ги и 
трошоците на пакувањето — амбалажата. 

2. За другите форми на шеќерот (во прав и др.) 
и за шеќер во кристал и во коцки, ситно пакување 
до 30 грама, работните организации можат да ги 
формираат своите продаваш цени според условите на 
пазарот. 

3 Разликите во цената за затечените залихи, што 
ќе настанат со примена на одредбата на точката 1 
од оваа одлука, им остануваат на располагање на 
работните организации, со тоа тие да ги внесат во 
деловниот фонд. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат одредбите од точката 1 
под 118 на Наредбата за формирање на продажните 
цени за одделни производи (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65, 41/66, 51/66 и 7/67). 

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

Р. п. бр. 149 
25 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с р. 
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507. 

Врз основа на точката 56 став 3 од Одлуката за продажбата на стоки за девизи во Југославија 
и за начинот на располагањето со тие девизи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 45/66, 20/67, 26/67, 11/68 и 
26/69), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за финансии, сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ 
ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ БРОДОВИ ШТО 

СООБРАЌААТ НА МЕЃУНАРОДНИ РЕЛАЦИИ 

1. Следните производи и материјали можат, во смисла на точката 56 од Одлуката за продаж-
бата на стоки за девизи во Југославија и за начинот на располагањето со ^ тие девизи, да се про-
даваат за девизи за потребите на домашни и странски бродови што сообраќаат на меѓународни ре-
лации, и тоа: 

Реден Наименување на стоките според Тарифен број од 
број Царинската тарифа Царинската тарифа 

I 2 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

. 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 

23 

24 
25 

26 

Сите производи од главата 2 на Царинската т а р и ф а 
Сите производи од главата 3 на Царинската т а р и ф а 
Сите производи од главата 4 на Царинската тарифа 
Сите производи од главата 7 на Царинската тарифа 
Сите производи од главата 8 на Царинската тарифа 
Сите производи од главата 9 на Царинската тарифа 
Сите производи од главата 16 на Царинската тарифа 
Сите производи од главата 20 на Царинската тарифа 
Сите производи од главата 21 на Царинската тарифа 
Сите производи од главата 22 на Царинската тарифа 
Ориз 
Свинска и живинска маст 
Солно, маслиново и сончоглвдово масло 
Маргарин 
Шеќер од шеќерна репка и од шеќерна трска 
Производи од шеќер, без какао 
Чоколада 
Теста за храна (макарони, шпагети и слични производи) 
Леб, бродски бисквити — двопек и други обични пекарски производи, без 
додаток на шеќер, мед, ја јца , масни материи, сирење и овошје 
Слатки, бисквити, кекси и други фини пекарски производи, па и со до-
даток на какао во кој и да е сразмер 
Пури и цигари 
Материи за бојосување од растително потекло (вклучувајќи ги и ек-
страктите од дрво за бојосување и други растителни екстракти за бојо-
сување, освен индиго) и материи 'за бојосување од животинско потекло 
Синтетички органски материи за бојосување (вклучувајќи и пигментни 
материи за бојосување); синтетичии органски производи што се употре-
буваат како луминофори; производи познати како агенси за оптичко бе-
лење што се фиксираат врз влакното; индиго природно 
Лакови за бојосување 
Други материи за бојосување; неоргански производи што се употребуваат 
како луминофори 
Приготвени пигменти, приготвени премачкувачки средства, приготвени бои, 
стаклести емаЈли и глазури, течни глеѓеви и слични производи што се 
употребуваат во индустријата на керамика, емајл и стакло; ливчиња за 
облагање; толчено стакло и други стакла во прав, гранули или лу-
шпички 

27 
28 
2'9 

30 
31 
32 

33 

02.01 до 02.06 
03.01 до 03.03 
04.01 до 04.06 
07.01 до 07.06 
08.01 до 08.13 
09.01 до 09.10 
16.01 до 16.05 
20.01 до 20.07 
21.01 до 21.07 
22.01 до 22.10 
10.06 
15.01 
15.07 точ. 1, 4 и 5. 
15.13 точка 1. 
17.01 
17.04 
18.06 точка 1. 
19.03 

19.07 

19.08 
24.02 точ. 1. и 2. 

32.04 

Премачкувачки средства и лакови; бои и емајли 
Букови штици, режано дрво од егзотични лисјари 
Коноп, суров или преработуван но нспреден; колчишта и отпадоци од коноп 
(вклучувајќи ги и од растргани крпи или јажиња) 
Ткаенини од Јута 
Канали, ј ажиња, ортоми и паламари, па и плетени 
Други изработки од предиво, канап, ј ажиња , ортоми и паламари, освен 
од текстилни ткаенини и предмети изработени од такви ткаенини 

Покривки — церади, едра, платнени покриви и сончеви завеси 

32.05 
32.06 

32.07 

32.08 
32 09 точ. 1. и 2. 
44.05 точка 2. под г) и е) 

57.01 
57.10 
59.04 

59.06 

62.04 точ. 1. и 3. 
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34 Јажиња и канали 
35 Кабли, јажиња, ортоми, плетени ленти, рсмења и слично од железна или 

челична жица но исклучувајќи ги изолираните електрични кабли 
36 Други вијчани стоки и заковки 
37 Вијчани стоки и заковки 
38 Сите производи од главата 82 на Царинската тарифа 
39 Апарати за заварување и лемење, обични 
40 Славини, вентили и слични уреди, за цевоводи, котли, резервоари, каци 

и слично, вклучувајќи ги и вентилите за намалување притисок и термо-
статичките контролни вентили 

41 Електромеханички апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор 
42 Електрична опрема за движење и палење мотори со внатрешно согору-

вање (вклучувајќи ги и магнетите за палење, динамо-магиетите, калемите 
за палење, малите стартер мотори, свеќичките за палење и шмукање); 
динама и прекинувачи што се употребуваат со овие мотори 

43 Џебни електрични ламби, електрични ламби со акумулатор и со сопстве-
но полнење 

44 Електрични апарати за звучна и визуелна сигнализација (ѕвона, сирени, 
покажувачи на табла, апарати за заштита од кражба и пожар), освен оние 
од тар бр. 85 09 или 85.16 

45 Автоматски регулатори за напон на струја; стандарден елемент — блокови 
составени од отпорници, кондензатори, транзистори, за изработка на ав-
томатски, регулациони и слични уреди; модулни елементи на електрони-
ката, заштитни уреди за ПОСТРОЈКИ за висок и низок напон (осигурувачи, 
одводници на пренапон, релеи, прекинувачи и др.) 

68 13 точка 5. 

73 25 
73 32 точка 2. 
74.15 точка 1. 
82 01 до 82.15 
84.50 точка 2. 

84 61 
85 06 

85 08 

85 10 тон 1. и 2. 

85.17 

85.19 тон. 1,2,3. и 6. 

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

П бр 9007 
17 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

508. 

Врз основа на членот 1396 од Основниот закон 
за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 14/65 и 20/69), сојуз-
ниот секретар за стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СВЕТЛОБНИ ЛАБОРА-
ТОРИИ ПРИ „САТУРНУС" - КОВАЛНО ПРЕДЕ-
ЛОВАЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ ВО ЉУБЉАНА ЗА 
ВРШЕЊЕ ХОМОЛОГИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1 Хомологирањето (атестирање) на рефлектори, 
катадиоптери, сигнални светла, светла за регистарска 
таблица и сијалици за моторни возила ќе го врши 
Светлобни лабораториЈ при ,.Сатурнус" — Ковално 
пределовалне индустриЈе во Љубљана, Мосте об 
железници бр. 16 

2. Хомологирањето на уредите и опремата од 
точката 1 на ова решение се врши според правил-
ниците што се прифатени со Спогодбата за при-
фаќање на еднообразните услови за хомологацијата 
и заемното признавање на хомологациЈата на оп-
рема и деловите за моторни возила, а кои се рати-
фикувани со Уредбата за ратификација на осум пра-
вилници (од 1 до 8) за еднообразните услови за 
хомологациЈата на авто-опремата (Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/69 — Меѓународни 
договори и други спогодби), и тоа: 

Правилник бр. 1: Еднообразни прописи што се од-
несуваат на хомологацијата на 
светлата за пат за моторни возила 

што емитираат еден асиметричен 
соборен светлосен сноп и еден 
светлосен сноп за пат, или едниот 
или другиот од овие снопови; 

Правилник бр. 2: Еднообразни прописи што се од-
несуваат на хомологациЈата на 
електричните ламби со жарење 
за светла за пат што емитираат 
еден асиметричен соборен свет-
лосен сноп и еден светлосен сноп 
за пат, или едниот или другиот од 
тие светлосни снопови; 

Правилник бр. 3: Еднообразни прописи што се од-
несуваат на хомологацијата на 
катадиоптерските уреди за мо-
торни возила; 

Правилник бр. 4: Еднообразни прописи што се од-
несуваат на хомологацијата на 
уредите за осветление на задната 
регистарска таблица на моторните 
возила (исклучувајќи ги мотор-
цикл ите) и нивните приколки; 

Правилник бр. 5: Еднообразни прописи што се од-
несуваат на хомологацијата на 
затнати големи светла („sealed 
beam") за моторни возила што 
емитираат асиметричен соборен 
европски светлосен сноп за пат 
или еден голем светлосен сноп за 
пат или обата светлосна снопа; 

Правилник бр. 6. Еднообразни прописи што се од-
несуваат на хомологацијата на 
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Правилник бр 7 

покажувачи на правец за моторни 
возила (изземајќи ги моторцик-
л и ^ ) и нивните приколки; 

Еднообразни прописи што се од-
несуваат на х о мо дотацијата на 
предните светла за означување на 
возената, задните светла за озна-
ч у в а л е па возилата и стоп свет-
лата на моторните возила (иззе-
ма јќи ги моторциклпте) и нивните 
приколки; 

Правилник бр 8' ЕдЕтобразни прописи што се од-
несуваат на хомологацијата на 
големите светла за пат за моторни 
возила, што емитираат соборен 
асиметричен светлосен сноп за 
пат или голем светлосен сноп за 
пат или обете и што се опремени 
со халогени ламби (ламби Hi) и 
на х о м о л о г а ц и ј а на ламбите Hi. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да в а ж и Решението за опреде-
лување на светлосната лабораторија при „Сатурнус" 
— Ковално пределовална индустрија во Љубљана 
за вршење хомологирање (атестирање) на р е ф л е к -
тори и сијалици за моторни возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/67). 

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

Бр. 11130 
9 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с р. 

JUS К А2 001 
Врезници за метрички навој со 

триаглест ISO-профпл — — — — 
Брезница за метрички фин навој 

со триаглест 1ЅО-проф:п — 

JUS К D6.050 

стандарди за спирални бургии („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 26/53). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1970 година. 

Бр. 12-5135/1 
5 септември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

509. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕЗЕН 

АЛАТ 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните Југословенски 
стандарди. 

Пречници на рачка и мери на чет-
в р т а за обртни а пати — — — — 

510. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за распо-
лагање со девизите што ќе ги остварат граѓани 
(, Службен лист на СФРЈ" , бр. 45/66), гувернерот 
tia Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО СЕ 
ПЛАЌА ВО ДЕВИЗА НА СРЕДСТВАТА СТАВЕНИ 
НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ И НА 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВО СТРАНСКИ СРЕД-
СТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ И 

ИСЕЛЕНИЦИТЕ -ПОВРАТНИЦИ 

1. На средствата ставени на девизни сметки 
на граѓаните се плаќа камата во девиза по стопа: 

1) од 5% годишно — на средства по видување 
и на средства орочени до една година; 

2) од 7%? годишно — на средства орочени над 
една година. 

2. По стопите од точката 1 на оваа одлука се 
плаќа и камата во девиза на штедните влогови во 
странски средства за плаќање на иселеници! е и 
иселениците-повратници. 

3. Каматата според оваа одлука се плаќа по-
чнува јќи од 1 октомври 1969 година. 

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

О. бр. 104 
23 септември 1969 година 

Белград 

Гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

д-р Иво Перишин, с. р. 

- JUS K D 6 051 
2 Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенс-киот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение 

3 Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1970 годи л а. 

4. Престанзтва д? важи следниот Ј\ггословепскч 
стандард: 

Четвртки за алати - - - — JUS К.А2 001 
донесен со Решението за донесување југословенски 

511. 

Брз основа ста членот 28 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 12 67, 23/67, 40/68 и 
11/09), управниот одбор на Сојузната стопанска ко-
мора пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОС-
ТАПКАТА ЗА С К Л У Ч У В А Њ Е ВО СОЈУЗНАТА 
СТОПАНСКА КОМОРА НА СПОГОДБА ЗА ПРО-
МЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за склучување 

во Сојузната стопанска комора на спогодба за про-
мена на затечени цени за производи и услуги 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 25/67) по членот 9 се 
додаваат два нови члена, кои гласат: 
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„Член 9а 
Одредбите од овој правилник, освен одредбите 

на членот 3 став 2 и членот 4, согласно ќе се при-
менуваат и на спогодувањето за промена на цените 
односно тарифите за превоз на стоки на југословен-
ските железници помеѓу железничките транспортни 
претпријатија и корисниците на тој превоз. 

За предлогот за промена на цените односно та-
рифите на превозот на стоки на југословенските 
железници претходно се изјаснуваат железничките 
транспортни претпријатија. 

Кога железничките транспортни претпријатија 
— вршители на превозот ќе постигнат спогодба за 
промена на цените односно тарифите на превозот 
на стоки на југословенските железници, текстот па 
спогодбата со образложение и со податоците од 
членот 7 на овој правилник, како предлог на же-
лезничките транспортни претпријатија, му се доста-
вува на управниот одбор на Сојузната стопанска 
комора на согласност во смисла на членот 8 став 4 
од Законот за организацијата на југословенските 
железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66, 50, 63 
и 55^68). 

Предлогот на спогодбата на железничките транс-
портни претпријатија му се доставува на управниот 
одбор на Сојузната стопанска комора на согласност 
преку неговата Комисија за распределба, пазар и 
цени. 

Член 96 

Кога Комисијата за распределба, пазар и цени 
ќе го прими предлогот на спогодбата на железнич-
ките транспортни претпријатија, со тот предлог на 
спогодбата ќе ги запознае без одлагање Советот за соо-
браќај во Сојузната стопанска комора и советите 
во кои се застапени работните организации — ко-
рисници на превозот на стоки чии цени се предмет 
на спогодбата, со барање најдоцна во рок од еден 
месец од денот на приемот на предлогот да се из-
јаснат за него. 

Ако од предлогот на спогодбата се гледа дека 
'за промена на цените односно тарифите на прево-
зот се заинтересиран,и само определени организации 
како корисници на тој превоз, предлогот на спо-
годбата ќе им се достави непосредно на овие ор-
ганизации. 

Мислењата и предлозите на заинтересираните 
совети односно организации од ст. 1 и 2 на овој член 
ќе ги разгледа Комисијата за распределба, пазар и 
цени, а по тоа предлогот на спогодбата на желез-
ничките транспорти претпријатија со своето мислење 
и со мислење и предлозите на заинтересираните со-
вети односно организации ќе му го достави на управ-
ниот одбор на согласност. 

Управниот одбор одлучува за давањето на со-
гласноста во согласност со одредбите на својот де-
ловник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 0210/9 
16 септември 1969 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Претседател, 
Руди Колан, с. р. 

512. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО" ЗДРАВСТВЕНИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА 75 - БЕЛГРАД V - ЗЕМУН 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Социјално-здравствен собор — 

Б е л г р а д 
о 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 75 — Белград V — 
Земун, та во смисла на членот 173 став 3, во врска 
со членот 188 од Законот за избор на сојузни прате-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕ-
НИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО 
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 75 - БЕЛГРАД V - ЗЕМУН 

1. Дополнителните избори на пратеник за емоци-
ја лно-здравствениот собор на Сојузната скупштина 
во Изборната единица 75 — Белград V — Земуи, 
распишани со Одлуката за распишување дополни-
телни избори за избор на пратеник за Социјално-
-здравствениот собор на Сојузната скупштина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/69), одржани се на 
16 септември 1969 година. 

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа: Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Србија и Општинската изборна коми-
сија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 75 — Белград V — Земун. 

3. Гласањето е вршено за кандидатот Томислав 
Јањатовиќ од Земун, ЧИЈ а кандидатура ја потврди 
Општинската изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници за Изборната единица 75 — Белград V — 
Земун и која, во смисла на членот 100 став 1, во 
врска со чл 102 и 188 од Законот за избор на сојузни 
пратеници, е навремено објавена. 

4. Резултатот на изборите во наведената изборна 
единица го утврди надлежната општинска изборна 
комисија на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 
171 и 172 од Законот за избор на сојузни пратеници. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Социјално-здравствениот со-
бор на Сојузната скупштина во Изборната единица 
75 — Белград V — Земун, и не најде неправилности 
што битно би влијале или можеле да влијаат врз 
резултатот на изборите. 

6 Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 75 — Бел-
град V — Земун го утврди следниот резултат на 
дополнителните избори, и тоа: 

Изборна единица 75 — Белград V — Земун 

Во општината Нов Белград: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 140 
вкупно гласале — — — — — — — 102 
гласале за кандидатот Томислав Јањатовиќ 93 
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Во општината Земун: 
вкупен број членови на изборното тело — 176 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале за кандидатот Томислав Јањатовиќ 107 
За пратеник е прогласен Томислав Јањатозиќ 

од Земун, КОЈ доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица 

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на овие допол-
нителни избори. 

Бр. 114 
22 септември 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар Претседател, 
Бошко Кецман, с р Тихомир Јаниќ, с р. 

Ч л е н о в и : 
Борислав Личеноски, с р. Слобода Селиќ, с р. 
д -р Ана Јурин-Жилиќ, с р. Михаило Лековиќ, с р. 

Душан Гламочак, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Општиот закон за 
здравството, објавен во „Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 20/69, се поткраднале долу наведените грешки, 
та. врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот 
па Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во називот на главата II наместо зборовите' 
„Здра.вствени установи" треба да стојат зборовите: 
„Здравствени организации". 

2. Во членот 26 во вториот ред, наместо зборо-
вите. „членот 16" треба да стојат зборовите - „чле-
нот 17". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 23 септември 1969 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за оп-
штите мерки и нормативи на заштитата при работа-
та со дигалки, објавен во „Службен лист на СФРЈ" , 
бр 30'69, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И 
НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА 

СО ДИГАЛКИ 

Во членот 6 став 1 во точката 3 наместо зборот: 
„дигалката" треба да стои" „дигалките". 

Во членот 13 во последниот ред наместо зборот: 
„смеси" треба да стои: „смескп". 

Во членот 35 во заглавјето на табелата наместо: 
„Конструкциа" треба да стои зборот: „Конструк-
ција". 

Во членот 119 во ставот 2 во претпоследниот ред 
наместо зборовите: ,,на граничникот" треба да стои: 
„граничник". 

Во членот 125 во ставот 3 во вториот ред озгора 
наместо бројот: „133' треба да стои: „ Ш " . 

Во членот 167 во точката 1 во д в а н а е с е т т и ^ ред 
озгора наместо зборот: „проодни" треба да стои: 
„преодни". 

Во членот 169 став 7 во првиот ред наместо збо-
рот „Статистичкото" треба да стои- „Оптичкото" . 

Во членот 170 став 1 во првиот ред наместо збо-
рот „Статистичкото" треба да стои „Статичкото". 

Во членот 173 став 2 наместо текстот во третиот 
ред треба да стои текстот - „да се преземаат соодвет-
ни мерки па заштита (по-" 

Во образецот бр 1 во матичната книга за ди-
галката, наместо насловот „Технички податоци к а -
рактеристики на дигалката" треба да стои: „Технич-
ки податоци и карактеристики на дигалката". 

Во тој образец во делот под насловот: „Технички 
податоци и карактеристики на дигалката": 

— под бројот 6 наместо зборовите - „Брзина на 
дигалката - т у ѕ " треба да стои: „Брзина на 
дигање 

— под броевите 19 1.5 и 191 9.3 наместо зборо-
вите - „20'С" треба да стои: , Ј 20 УС с; 

— под броевите 20 1.9.2 и 20.19.9 наместо збо-
рот „min" треба да стои: , ,mm'\ 

На крајот на тој образец, под бројот 24, наместо 
отпечатениот текст треба да стои само зборот: „Бе-
лешка". 

Од Сојузниот совет за труд, Белград, И септем-
ври 1969 година. 

О Д Л И К У В А Њ А 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Зако,нот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги 
на делото за ширење на братството и единството 
меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кнежевић д-р Стојан, Зимоло д-р Антон; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Цврље Тихомир, Ђорђевић-Глодпћ Љубица, 
Коритник Младен, Љублћ-Брадарић Марица, М а ј -
сторовић-Дивјак Смиља, Матић Гојко, Нола Дани-
ца, Пишчевић Драго, Шкреб д-р Никола; 

за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Квештек Мато; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Глесингер д-р Лавослав, Лорковић д-р Здрав-
ко, Оленковић-Јурић Вера, Томасео-Новак д-р 
Марија ; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Блажевић д-р Душка, Црљеница Јандрија, Га-
шпаровић Витомир, Горјан Златко, Грубић-Билић 
Десанка, Јербић Велибор, Јузбашић др Димитрије, 
Ковачић др Станка, Куртаљ Иван, Лукић Катари-
на - Маша, Полимац Милорад, Шик-Оберхофер др 
Tea, Теодоровић инж. др Богдан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Аљиновић Фране, Андрић-Каузларић Неда, 

Безјак др Бранко, Б јажић Младен; 
Бунаревић др Анка, Црногај Фрањо, Чудић Стево, 

Чулић Дмитар, Добровић Крунослав, Драгићевић 
Иво Дуанчић др ВЈекослав, Дворжак Станко, Гојак 
Мијо, Хиртзлер др Раоул, Хордов Славко, Иванчић-
-Љуштина др Невенка, Иванчевић Стијепо, Иванчић 
проф. Иван, Јагић-Посавец Марија, Качић Динко, 
Карнинчић Никола, Колудровић Мате, Корен Стје-
пан, Кошак Јосип, Кујунџић Миливој, Летис-Ружић 
Весељка, Мартиновић Радамес, Матаић Владимир, 
Миџић др Сеад, Милковић-Жуљ др Кармела, Мило-
шић Вељко, Моровић-Будак др Анка Наглић др Ви-
ктор, Озретић Велимир, Павичић-Разовић Марија, 
Павлинић Владимир, Пекић Војко, Пражић Петар, 
Радонић др Милован, Сомболец Андрија, Сољачић 
Винко, Шадура-Бобинац Елизабета, Шимоновић др 
Иван, Шумановац др Звонко, Тодоровић Илија, Ва-
лић инж. др Федор, Вариола Чедомил, Жмегач Мар-
ко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Адум-Бодрожић Марија, Бачек Стјепан, Беара 
Петар, Бего-Жмикић Емица, Бирк Леон, Болфек 
Мирко, Боројевић инж. Иво, Божан Фелицио, Бра-
дичић Милан, Бублић Банда, Черижов Стипе, Ди-
вић Јосип, Добец Владимир, Добрић Жарко, Добри-
јевић Васо, Дујмовић Иван, Ћурковић др Петар, 
Гечек Јосип, Грачанин Милош, Иванишевић Срећко, 
Иванковић-Поповић Мира, Јарић Љубан, Јурковић 
Иван, Компарић Карло, Кроло Јаков, Курјак Јуре, 
Лукић-Ђурашковић Љубица, Луначек Борис, Молнар 
Иван, Марековић Никола, Мариани-Илић Мила, Ма-
ријан Ранко, Мартиновиќ Јовица, Марушић Јаков, 
Мишић-Вучета Марија, Милат Ката, Пекота Гојко, 
Пешкир Милош, Пезо Владимир, Пихир Марија, 
Пинтар-Батић Љиљана, Полундагс-Матанић Анита, 
Сирочић Иван, Смојвер Иван, Шегина-Девић Ђурђа, 
Шимек Ана, Шиметовић-Ковачевић Катја, Шимић 
Мијо, Шкрбец Станко, Шмит Мијо, Шпољар Стјепан, 
Топаловић др Љубиша, Трбојевић Анкица, Туђан 
Славко, Валентин Иван, Вечерина-Тичак Милена, 
Владиславић-Куљаш Ника, Вукадиновић др Срето, 
Живко-Радић Лидунка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алфиер Драгутин, Амић Стево, Андриј ашевић 
Марин, Андролић Паула, Антолић Иван, Арнерић др 
Јурај, Бабаић Абдулах, Бабић Ладислав, Банани 
ВЈекослав, Бадовинац Звонимир, Бахун Винко, Бар-
бер Јосип, Баретић Никола, Бедениковић Мирко, 
Белач Иван, Бели-Оскоруш Јелена, Бенац Злата, 
Бишкуп-Пуцај Марија, Блажевиќ Јосип, Блечић 
Иван, Бојанић Петар, Боначић Мирослав, Боровец 
Станко, Божић Владимир, Брадица Мирослав, Бра-
ица Иван, Браниловић Славко, Бришки Стјепан, Бу-
хин Иван, Булић Илија, Цафук-Сачић Матилда, 
Цанциани Франц, Цанјуга Мијо, Цапар Виктор, Цу-
риш Мијо, Чалета Петар, Чанади Ђуро, Чебухар 
Иван, Чехулић Фрањо, Чепин Иван, Чук Андрија, 
Чурков Блаженко, Дамјановић-Сабљак Ела, Делимар 
Андрија, Делић Младен, Депонте Орфео, Дијанић 
Томо, Димић Ђорђе, Домјанић Антун, Домитровић 
Стјепан, Дујмовић-Напица Марија, Думенчић Иван, 

Думичић Јосип, Дунај Јосип, Дворник инж. Силвио, 
Ђурић Петар, Егри-Ocoja Павица, Феман-Жедељ 
Ружа, Ференчак Камило, Фратер Иван, Гајник Фра-
њо, Гепек Јосип, Гиба МИЈО, Глобочник Драгица, 
Гојтан инж. ВасилиЈе, Гомаз-Бишчевић Емина, То-
тал Адам, Тотал Бранко, Гредичек-Гредичек Штефи-
ца, Грудичек ВЈекослав, Губерац Милка, Хабек 
Франца, Хаџиалић Фрањо, Ходак Милан, Хорват-
-Бубњарић Зденка, Храстовец Мирко, Хргован Љу-
девит, Хркач Томислав, Хржењак Станко, Игрец-
-Свибен Слава, Иванковић Владимир, Ивановић Иво, 
Јагенчић Јосип, Јагетић Бранко, Јакименко Јосип, 
Јакоповић Велимир, Јакшић Фрањо, Јакшић др Ж е -
лимир, Јеласка инж. Душан, Јелениќ Среч-
ко, Јеличић Вибор, Јелинек Маријан, Јако-
вић Вељко, Јукић Вице, Јурић Фране, Јур-
ковић Драгутин, Јурмак Иван, Јушић Владимир, 
Каноти МИЈО, Капитанић Иво, Катунарић Анте, Ка -
тунарић Фране, Казнаков Петар, Киригин Фабјан, 
Кљаић Илија, Комадина Пашко, Копрек Мијо, Ко-
ренички Антун, Косец Ћирил, Косичек инж. Алек-
сандер, Косовиќ Нико, Котур Вукашин, Крафт Вла-
димир, Кра ј ина Милан, Креш Здравко, Крижај -Ви-
довиќ Марија, Крстић Владислав, Кртањек Иван, 
Круљац Марија, Кучар Фрањо, Кухар- Боговић 
Магда, Кукец Анђела, Кундак Марија, Кутиић Стје-
пан, Кузманић Златко, Лалић Пајо, Лебеда-Новак 
Вера, Лентић Бранко, Лепушић Иван, Лешник Бо-
рис, Левачић Јосип, Лончаревић Драго, Лоњак Јо-
сип, Ловић Иван, Лукачевић Јурај , Лукић Стоја, 
Љубковић-Новак Бисерка, Макај Алојз, Маричић 
Емил, Марин Драго, Маринковић Стево, Мартинче-
вић Милан, Мастелица Мато, Матић Иван, Матија-
шевић-Бартуловић Анка, Маврић Томо, Месарић 
Мартин, Михаљевић Фрањо, Мијачевић Ђорђе, Ми-
хић Анте, Милетић Антун, Мимица Анте, Мишак Бо-
силка , Мојтић Марио, Молнар Милан, Морено Ар-
мандо, Мркоњић-Пелозо Славица, Мучић Петар, 
Мудри Бенедикт, Новак Фрањо, Новак Јосип, Об-
радовић Томо, Орешковић Јосип, Ортољо Франо; 

Остојић Анте, Озретић Богдан, Ожболт-Троха 
Даница, Паравина Емил, Павелић Марко, Павић Ми-
јо, Павић Штефица, Перак инж. Стјепан, Петковић 
др Мартин, Пеграк инж. Мијо, Петрић Антун, Пет-
ричевић Јосип, Петровић Леополд, Петровић Тихо-
мир, Петрунић Милан, Пинтарић Марко, Планинц 
Звонимир, Плантак-Бишкуп Марија, Поцрња Пе-
тар, Подгорелец Маријан, Прандели Иван, Праснич-
ки СТЈ елан, Пребег Иван, Прекупец Бранко, П р е л а о 
-Жувела Ноема, Пријић Илија, Пургарић Иван, 
Радановић Дамјан, Радмило Јосип, Рађа Владо, Ра-
фанели Анте, Рајковић-Мајетић Штефанија, Рам-
љак Иван, Регеља Владимир, Рекић Петар, Репић-
-Градичек Фаника, Ритманић Виктор, Роје Дује, 
Рончевић Никола, Росић Ђорђе, Рубчић-Карић Ман-
дица, Рудић Живко, Ружђак Стјепан, Сакоман Стје-
пан, Сатлер Златко, Седланић Драгутин, Сермек-Це-
панец Ана, Смокровић Јерко, Соколић Стјепан, Ср-
зић Нико, Станичић Јосип, Стареј Рудолф, Стипко-
вић Владо, Стишћак Михајло, Стричевић Јозо, Су-
дар Иван,Худец Стјепан, Судник Ивица, Шабан Јо-
сип, Шантић Витомир, Шипрага-Вукелић Невенка, 
Шкувер-Арбес Иванка, Шмуц Антун, Шпаљ др Ан-
тун, Шпонар Иван, Штаглар Мијо, Штебих Фрањо, 
Штефан Алојз, СтефаноЕић Фрањо, Шувар др Сти-
пе, Шваљек Рудолф, Тадић Петар, Талан Рудолф, 
Тележар Павао, Тичић Иво, Томашковић Габријел, 
Томшић Фрањо, Трбојевић Даница, Трбојевић Ђу-
ро, Туђан Бартол, Тукић Анте, Тумпа Рудолф, 
Творнић Маријан, Углешић Благоје, Урањек Дарко, 
Валић Миро, Вицић Петар, Винчероти Оскар, Винко-
вић Роберт, Влаисављевић Јово, Враничар Миливој, 
Вучковић-Стишћак Блаженка, Вукчевић Душан, 
Вукман Данијел, Вуковић Владимир, Буљан Јосип, 
Заццариа-Тринајстић Станка, Звежина Драгутин, 
Жагар др Живојин, Жамић Сенен, Житко Кавец, 
Жмук Стјепан, Жупа Матко; 
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за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со кота се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Доган д-р Сергије, Пинтер д-р Томислав; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Двојковић-Стојановић Даница, Грубар Мира; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Андреић Стјепан, Арас Иван, Брадић Жељко, 
Бубњар Анђела, Чанади Иван, Дамјановић Ђорђе, 
Ивандић Јерко, Ивош Иван, Јаковац Виктор, Јелак-
-Петровић Видосава, Миљевић Ненад, Нералић Не-
венка, Новаковић Љиљана, Шаламок-Штрбенац 
Штефица, Турк-Бајадиновић Јосипа, Жупанчић-
-Верле Франциска; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алујевић Здравко, Арамбашин Маријан, Асић 
Иван, Авдула Бехрем, Бабел Јосип, Бабић Божо, 
Бачић Јаков, Банфић Драгутин, Барбарић Иван, 
Венчек Марија, Бевц Штефанија, Билобрк Владо, 
Бишкуп Стјепан, Блашковић Ливио, Блажетић Јо-
сип. Богдан Мирко, Борак-Кризман Иванка, Бра ј -
ковиќ Анте, Братић Анте, Бречак Звонко, Бролих 
Алојз, Бубић Анте, Будимир Милан, Булић Карло, 
Бунић Владимир. Бува Јосип, Бужанчић Петар, Цар 
Алојз, Церии Емануел, Церовечки Славица, Цицак 
Иван, Циндрић Антун, Цветнић Златко, Цвијетић 
Милан, Ћосић Марко, Чретни Фрањо, Чукељ Иван, 
Дагелић Неђелко, Дарлић Јелка, Добрић Ми-
ливој, Доротић Стјепан, Дујмовић Дарко, Ду-
карић Антун, Ђукић Радован, Ђурас Лов-
ро, Ђурић Т,уро, Фаццхинато Клаудио, Фајс 
Владимир, Филипчић-Блажевић Марија, Фра-
нуловић Домингос, Габрић Перо, Галовић Марија, 
Гашперат Антун, Гјумбир-Чубелић Катарина, Голу-
бић Фрањо, Грабровић Матија, Грекшић Игнације, 
Гргуревић Анте, Гринер Иван, Грмоја Мате, Грошл 
Милена, Грубишић Иван, Грубишић Мате, Грујичић 
Ранко, Хабек Милан, Хабрлин Марко, Хајсок Стје-
пан, Ханжек Јосип, Харамбашић Милан, Хиржин 
Јосип, Хижак Стјепан, Хлупић Мелхиор, Ходалић 
Иво, Хорватић Драго, Хриберски Иван, Хузјак-Ру-
мић Катица, Ипавец Фрањо, Искра Иван, Ивановик 
Стјепан, Ивезић Никола, Ивица Роза, Јајић Бранко, 
Јаколић Павао, Јакопец Стјепан, Јакопиц-Станек 
Јелена, Јандрић Милан, Јанков Мирко, Јаворчић Да-
вид, Јеласка Ксенија, Јерец Стјепан, Јурас Давор, 
Јурашин Анте, Јурен Силвестар, Јуринец А Л О Ј З , 
Јуришић Јуре, Кампуш Маријан, Карабатић 
Иван, Катановић-Рукавина Нада, Катавић Не-
над, Кенђел Иван. Кеперт-Томановић Копна-
на, Клобас Јосип, Кљаић Милан, Кнез Славко, Ко-
бал-Перши Штефанија, Кокеза Филип, Коларец 
Иван, Крамарић 'Буро, Криштофић Александар, Ку-
лишић Миливој, Кушек Габро, Кузмић Данило, Лац-
мановић-Ђозева Зорка, Лалета Анте, Лешић Твртко, 
Левачић-Козина Ђурђа, Либер Иван, Листеш Иван, 
Лукачевић Иван, Лутар Лудвиг, Мајетић Драгутин, 
Мајић Филип, Макар Бранко, Макар Вјекослав, 
Макјанић инж. Дарко, Максимовић Младен, Мано па 
Анте, Марасовић Иван, Маринић Иван, Мартинис 

Веска, Марушић инж. Томислав, Матулић-Бабић 
Катица, Матулић Недељко, Медић Неда, Медвед-
-Микулчић Злата; 

Бр. 118 
16 јули 1968 година 

Белград 
Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

499. Одлука за отворање на Амбасада на Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Колумбија — — 1117 

500. Одлука за подигање на Пратеништвото на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Костарика на 
степен на амбасада — — — — — — 1117 

501. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукци-
они материјали за 1970 година — — — 1117 

502. Одлука за постапката за утврдување и 
распределба на стоковните контингенти 
односно девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1970 година — — — — — 1119 

503. Одлука за утврдување дополнителен из-
нос на глобалната девизна квота на про-
изводствените работни организации за 
1970 година - - - - - - - - 1120 

504. Одлука за работните организации што су-
ровините и другите репродукциони мате-
ријали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат 
во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1970 година 1121 

505. Одлука за увозот во 1970 година на стоки 
чиј увоз е условно слободен — — — — 1123 

506. Одлука за максималните цени на шеќерот 1125 
507. Наредба за определување на производите 

и материјалите што можат да се прода-
ваат за девизи во Југославија за потре-
бите на домашни и странски бродови што 
сообраќаат на меѓународни релации — — 1126 

508. Решение за определување на Светлобни 
лабораториј при „Сатурнус" — Ковално 
пределовалне индустријо во Љубљана за 
вршење хомологирање на определени уре-
ди и опрема за моторни возила — — — 1127 

509. Решение за југословенските стандарди за 
резон алат — — — — — — - — 1128 

510. Одлука за височината на каматата што се 
плаќа во девиза на средствата ставени на 
девизни сметки на граѓаните и на штед-
ните влогови во странски средства за пла-
ќање на иселениците и иселениците-по-
вратници — — — — — — — — 1128 

511. Правилник за дополненија на Правилни-
кот за постапката за склучување во Со-
јузната стопанска комора на спогодба за 
промена на затечени цени за производи и 
услуги - - - - - - - - - 1128 

512. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на дополнителните избори 
на пратеник за Социјално-здравствениот 
собор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица 75 - Белград V - Земун 1129 

Исправка на Општиот закон за здравството'— ИЗО 
Исправка на Правилникот за општите мерки 

и нормативи на заштитата при работата со 
дигалки — — — — — — — — — ИЗО 
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