
492. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 
и 54'67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ПРОИЗ-

ВОДСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА 1969 ГОДИНА 

1. На производствените работни организации 
им се утврдува за 1969 година, покрај износот на 
глобалната девизна квота врз основа на Одлуката 
за. утврдување и распределба на глобалната де-
визна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за 1969 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/68) и Одлуката за 
работните организации што суровините и другите 
репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги 
увезуваат во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1969 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/68), дополнителен износ 
на глобалната девизна квота за увоз на суровини 
и други -репродукциони материјали од подрачјето 
на кое се остваруваат девизи од значење за одр-
жувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања — од 150,000.000 динари. 

Распределбата на дополнителниот и ^ о с на 
глобалната девизна квота од точката 1 на оваа 
одлука се врши според одредбите на точката 6 ст. 
1 и 3 од Одлуката за утврдувањето и распределбата 
на глобалната девизна квота за плаќање на увозот 
иа суровини и други репродукциони материјали за 
1969 година односно точката 7 став 1 и точката 8 
став 1 од Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, се увезуваат во определен 
однос према остварениот девизен прилив по изво-
зот во 1969 година. 

- 3. Дополнителниот износ на глобалната девиз-
на квота од точката 1 на оваа одлука што се рас-
пределува според одредбата на точката 8 став 1 од 
Одлуката за работните организации што сурови-
шда и другите репродукциоЕШ матер и јали. чиј увоз 
е регулиран, ги увезуваат во определен однос спре-
ма остварениот девизен прилив по извозот во 1969 
година, им се распределува само на оние работни 
организации на кои за 1968 година им е утврден 
односот на плаќањата на увозот спрема остварениот 
девизен прилив по извозот под просечниот однос 
на групацијата на која односните работни органи-
зации и припаѓаат. 

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

P. п. бр. 126 
14 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпилман, е. р. 

493. 
Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66 и 54/67) и членот 37 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 
УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУК-

ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1969 ГОДИНА 
1. Вкупниот износ и видовите на девизи за 

плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали за 1969 година врз основа на 
глобалната девизна квота го сочинуваат збирот на 
износите и видовите на девизи што за работните 
организации се утврдени со решенијата на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија донесе-
ни врз основа на Одлуката за утврдување и рас-
пределба на глобалната девизна квота за »плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали за 1968 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/67 и 52^67) и од Одлуката за утврдување 
дополнителен износ на глобалната девизна квота 
на производствените работни организации од опре-
делени гранки за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68). 

2. Во рамките на износот и видовите на де-
визите од точката 1 на оваа одлука на работната 
организација и припаѓа 90% од износот на девиз-
ите што и бил утврден во 1968 година по основ 
на глобалната девизна квота за увоз на суровини 
и други репродукциони материјали. 

3. Разликата помеѓу износот и видовите на 
девизи за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали од точката 1 и износот 
и видовите девизи од точката 2 на оваа одлука им 
се распределува на одделните групации на работ-
ните организации на 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 распределбата на 
износот од ставот 1 на оваа точка на одделните 
групации. 

4. Работните организации во рамките на група-
ц и ј е на сродците дејности внатре во Сојузната 
стопанска комора договорно вршат распределба на 
износот на 'девизите од точката 3 на оваа одлука 
на одделни работни организации. 

Работните организации се должни најдоцна до 
15 декември 1968 година да ја извршат распредел-
бата на девизите во смисла на ставот 1 од оваа 
точка. 

5. При распределбата на износот и видовите 
девизи од точ. 3 и 4 на оваа одлука за групациите 
односно работните организации што извезуваат, 
ќе се земе како критериум за распределба на де-
визите извршувањето на извозот во 1967 година и 
првите девет месеци на 1968 година во однос на 
1966 година на пазарите на кои се остваруваат де-
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визи од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, а за другите групации 
— зголемувањето на производството во наведениот 
период, помало учество во производството на су-
ровини и други репродукциони материјали од уво-
зот и состојбата и движењето на залихите. 

6. Ако Сојузниот извршен совет го зголеми 
вкупниот износ на девизите за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали 
врз основа иа глобалната девизна квота над изно-
сот утврден во точката 1 на оваа одлука, решение 
за распределба на тој износ на зголемената глобал-
на девизна квота на одделните групации на работ-
ните организации на сродни дејности донесува Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, 
а по претходно прибавено мислење од Сојузната 
стопанска комора. 

Предлог за зголемување на износот на девизите 
од ставот 1 на оваа точка на Сојузниот извршен 
совет му поднесува 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 гло-
бална девизна квота на одделни работни органи-
зации вршат работните организации договорно во 
рамките на групациите на 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 
распределбата на тие девизи, работните органи-
зации се должни при договарањето за распредел-
бата да се придржуваат кон тие посебни услови. 

7. Работните организации можат во рамките на 
групаци је на сродни дејности внатре во Сојузна-
та стопанска комора договорно да извршат пре-
распределба на девизите од точката 2 на оваа од-
лука ако сите работни организации од односната 
групација се согласиле со таа прераспределба. 

Прераспределба на девизите од точката 2 на 
оваа одлука можат договорно да извршат и оддел-
ни работни организации односно групации, но само 
во границите на средствата што им припаѓаат во 
смисла на таа точка. 

Прераспределба на девизите во смисла на ст, 
1 и 2 од оваа точка работните организации можат 
да извршат до 15 декември 1968 година. 

8. При распределбата на средствата на глобал-
ната девизна квота во смисла на точ. 4, 6 и 7 од 
оваа одлука на одделни работни организации треба 
да се утврдат наносите и видовите девизи и дина-
миката на нивното користење, со тоа што користе-
њето на девизите треба, по правило, да биде рамно-
мерно распоредено на одделни квартали. 

9. Се смета дека договор за распределбата на 
износот на глобалната девизна квота во смисла на 
точ. 4 и 6 од оваа одлука е постигнат ако сите ра-
ботни организации на односната групација се со-
гласиле со пердложената распределба, или ако за 
договорот за распределба на тој износ на глобал-
ната девизна квота во групацијата е постигнато 
мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната 
стопанска комора за донесување заклучоци (член 
174 став 1 од Статутот). 

10. По извршената распределба на износот на 
глобалната девизна квота на одделните работни 
организации во смисла на точ. 4, 6 и 7 од оваа од-
лука, Сојузната стопанска комора му доставува из-
вештај за извршената распределба, со соодветна 
документација, на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, кој на секоја работна организа-
ција ќе ќ издаде за тоа решеше во рок од 15 дена 
од денот на приемот на извештајот. 

Ако групацијата на работните организации не 
добила зголемување на средствата на глобалната 
девизна квота во смисла на тон. 3 и 6 од оваа од-
лука и ако работните организации на односната 

групација не извршиле прераспределба на деви* 
зите во смисла на точката 7 од оваа одлука, Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија врз 
основа на извештајот од Сојузната стопанска ко-
мора, а на барање од работната организација, на 
односната работна организација ќе и ја утврди 
со решение глобалната девизна квота во износ од 
точката 2 на оваа одлука. 

11. Ако работните организации не постигнат 
договор за распределба на износот на глобалната 
девизна квота во смисла на точ. 4 и 6 од оваа од-
лука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, на предлог од 
Сојузната стопанска комора. 

12. За суровините и другите репродукциони хма-
теријали што во 1968 година не се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота, а кои ез 
1969 година се увезуваат врз основа на глобалната 
девизна квота, производствените работни организа-
ции што ги увезувале тие суровини и други ре-
продукциони материјали можат до 31 мај 1969 
година да поднесат барање да им се утврди износот 
на девизите за плаќање на увозот на тие суровини 
и репродукциони материјали за 1969 година. 

Барањето за утврдување на износот на девизи-
те производствената работна организација му го 
поднесува на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, кој на работната организација ќе ii 
го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали од 
ставот 1 на оваа точка и за тоа ќе и издаде ре-
шение. Износот на девизите ќе и се утврди на 
производствената работна организација во висо-
чина на девизите што таа ги искористила за пла-
ќање на увозот на односните суровини и други 
репродукциони материјали во 1966 година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја е должен во рок од 15 дена од денот на подне-
сувањето на барањето да донесе решение за утвр-
дувањето на производствената работна организација 
на износот на девизите од ставот 1 на оваа точка. 

13. За суровините и други репродукциони ма-
теријали што во 1968 година се увезувале врз ос-
нова на глобалната девизна квота, а кои во 1969 
година се увезуваат по тој основ, им се намалува 
глобалната девизна квота за 1969 година за изно-
сите на девизите искористени за тие стоки во 1966 
година. 

14. Неискористените девизи на глобалната де-
визна квота за 1969 година можат да се користат 
во наредната ж година. 

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

16. Вкупниот износ на девизите за увоз на су-
ровини и други репродукциони материјали за кои 
е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна 
квота, го утврдува Сојузниот извршен совет за по-
требите на работните организации што се основани 
и пуштени во погон во 1969 година, како и за работни-
те организации што се основани во 1968 година, а за 
таа година не добиле девизи за увоз на суровини и 
други репродукциони материјали за кои е пропи-
шан увоз врз основа на глобалната девизна квота. 

17. Работните организации од точката 16 на 
оваа одлука барања за утврдување на износот на 
девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан 
увоз врз основа на глобалната девизна квота му 
поднесуваат на Сојузниот секретаријат за стопан-
ство, кој тие барања, по претходно прибавено ми-
слење од Сојузната стопанска комора, со своето 
мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија; 
ја утврдува со решение глобалната девизна квота 
за одделните работни организации од ставот 1 на 
оваа точка, при што предимство и дава на онаа 
работна организација чие производство е од посебно 
значење за зголемување на ликвидноста на плат-
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ниот биланс и снабдевеноста на домашниот пазар, 
имајќи ги предвид износите на глобалната девизна 
квота на други истородни организации. 

18. Глобалната девизна квота утврдена според 
одредбите на оваа одлука се применува по истекот 
на три месеци од денот на објавувањето на оваа 
одлука во „Службен лист на СФРЈ". 

Работните организации можат да вршат увоз 
и плаќања на товар на глобалната девизна квота 
утврдена во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 
1 јануари 1969 година. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од оваа 
точка, работните организации можат и пред 1 ја-
нуари 1969 година да вршат увоз и плаќање на 
сезонски производи ако за тоа прибават согласност 
од Наородната банка на Југославија, што таа ја да-
ва во спогодба со Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија и со Сојузниот секретаријат за 
стопанство. 

19. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија донесува, по потреба, поблиски прописи за 
начинот на поднесувањето на барањата од точ. 12. 
и 17 од оваа одлука и за документацијата што се 
прилага кон тие барања, како и за начинот на 
доставувањето на податоците и документацијата 
потребни за утврдување на износот на девизите од 
точ. 3, 4. 11 и 13 од оваа одлука. 

20. Техничките упатства за примената на оваа 
одлука ги дава Народната банка на Југославија. 

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

P. п. бр. 127 
14 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

494. 
Врз основа на Членот 20 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66 и 54/67) и членот 37 од Законот за прометот, 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА НА УТВРДУВАЊЕТО И РАС-
ПРЕДЕЛБАТА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ 
ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1969 ГОДИНА 
1. Стоките за кои со Одлуката за определување 

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 и 43/68) е определено да се увезуваат 
врз основа на стоковниот контингент или на де-
визниот контингент, може во 1969 година да се 
увезува до количините (стоковен контингент) од-
носно вредноста (девизен контингент) утврдени со 
посебни прописи на Сојузниот извршен совет. 

2. Предлог за утврдување на стоковниот кон- * 
тингент односно на девизниот контингент на Со-
јузниот извршен совет му дава Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, по претходно при-
бавено мислење од Сојузната стопанска комора на 
предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Народната банка на Југосла-
вија, ќе го утврди, водејќи сметка за склучените 
траески и други спогодби, износот и видот на де-
визите, а по потреба и земјата од која се врши 
увозот, како и динамиката на користењето на де-
визите и роковите во кои работните организации 
треба да се спогодат за меѓусебната распределба на 
утврдениот стоковен контингент односно на девиз-
ниот контингент. 

4. Распределбата на стоковниот контингент од-
носно на девизниот контингент ја вршат работните 
организации договорно, во рамките на Сојузната 
стопанска комора, ако Сојузниот извршен совет 
со посебна длука не определи поинаку. За постиг-
натата распределба му се поднесува извештај на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кој 
на секоја работна организација и издава решение 
за доделениот стоковен контингент односно за де-
визниот контингент. 

Ако работните организации не постигнат спо-
годба за распределбата на стоковниот контингент 
односно на девизниот контингент во роковите" што 
ги определил Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, распределбата на стоковниот контин-
гент односно на девизниот контингент на оддел-
ните работни организации ќе ја изврши Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија во спогодба 
со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по 
претходно прибавено мислење од Сојузната сто-
панска комора, при што ќе се придржува кон кри-
териумите од точката 6 на оваа одлука. 

5. Стоковниот контингент односно девизниот 
контингент, утврден во смисла на точката 1 од оваа 
одлука, се наголемува за 10%, со тоа што тој зголе-
мен дел на контингентот во целина да се користи 
за зголемување на производството и извозот на 
стоки на пазари на кои се остваруваат девизи што 
се од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања. Во границите на тој зго-
лемен дел на контингентот Сојузниот секретари-
iaT за надворешна трговија им го зголемува кон-
тингентот на оние работни организации што во 
однос на својот досегашен извоз обезбедуваат зго-
лемен извоз, со најповолни услови во поглед на 
цените, роковите и др. 

6. Работните организации при распределбата на 
стоковниот контингент односно на девизниот кон-
тингент врз основа на договор, по правило, ќе го 
имаат предвид учеството на секоја работна орга-
низација во увозот на соодветните стоки во прет-
ходната година, а посебно — обезбедувањето на 
производството на стоки наменети на извозот со 
кој се остваруваат девизи што се од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања. 

7. Утврдувањето и распределбата на стоковниот 
контингент односно на девизниот контингент за 
стоките што во списокот на стоките за кои се утвр-
дуваат условите на извозот и увозот се означени 
со кратенката РК* или ДК* го вршат договорно 
заинтересираните работни организации согласно со 
одредбите на точката 2 од Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за определување на сто-
ките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 54/67). 

Со договорот од ставот 1 на оваа точка се ут-
врдуваат обемот на увозот, регионалните насоки на 
увозот и динамиката на користењето на девизите, 
ири 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 контин-
гент односно девизниот контингент на одделни ра-
ботни организации, при што при распределбата, 
покрај другите, се применуваат и критериумите од 
точката 6 на оваа одлука. 

8. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, на предлог од Сојузната стопанска ко-
мора, во согласност со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, пред дефинитивното утврдување на сто-
ковниот контингент односно на девизниот контин-
гент од страна на Сојузниот извршен совет, односно 
пред постигнатите договори во смисла на точката 
7 од оваа одлука, да одобрува аванси на работните 
организации, и тоа најмногу до износот од 40% од 
количината односно од вредноста на увозот на од-
носните стоки во претходната година. При одобру-
вањето на авансите Сојузниот секретаријат за над-
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ворешна трговија е должен да води сметка за кри-
териумите од точката 3 на оваа одлука. 

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот 
на поднесувањето извештај за постигнатата рас-
пределба на стоковниот контингент односно на де-
визниот контингент, како и за начинот на поднесу-
вањето на документацијата што служи за распре-
делба на девизниот контингент односно на стоков-
ниот контингент според точката 4 став 2 од оваа 
одлука. 

10. Техничките упатства за примена на оваа 
одлука ги дава Народната банка на Југославија. 

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

P. п. бр. 128 
14 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

495. 
Врз основа на членот 25 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИ-
НИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ 
ВО ОПРЕДЕЛБИ ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ 
ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1969 ГОД. 

1. Производствените работни организации од 
гранката 117 — Метална, индустрија, 118 — Бродо-
градба, 119 — Електроиндустрија, 124 — Текстилна 
индустрија, освен претпријатијата за производство 
на ленено платно и претпријатијата за производ-
ство на предиво од тврди влакна (освен кадела и' 
јута) и 127 — Прехранбена индустрија, и тоа само 
претприј ати јата за преработка и конзервирање на 
риби, — увезуваат суровини и други репродукциони 
материјали за чиј увоз е пропишана глобална де-
визна квота и девизен контенгент во определен од-
нос на плаќањето на увозот спрема остварениот 
девизен прилиз по извозот на нивните производи 
(во натамошниот текст: однос на увозот спрема 
извозот). 

2. На работната организација од точката 1 на 
оваа одлука на која за 1968 година и е утврден 
односот на увозот спрема извозот над просечниот 
однос на односната групација на сродни дејности 
внатре во Сојузната стопанска комора, се нама-
лува за 10% односот што и бил утврден со ре-
шението на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија за 1968 година. 

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

3. Просечниот однос на увозот спрема извозот 
за групацијата на сродните дејности внатре во Со-
јузната стопанска комора го претставува односот 
што произлегува од збирот на девизниот прилив на 
работните организации на таа групација во период 
од 1 октомври 1967 година до 30 септември 1968 го-
дина и збирот на износот на правата на увозот по 
основ на глобалната девизна квота што се добива 
со примена на утврдениот однос на увозот спрема 
извозот според решението на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија за 1968 година за се-
која работна организација на нејзиниот девизен 
прилив. 

4. Износот на средствата што се добива со при-
мена на намалениот однос на увозот спрема изво-
зот во смисла на точката 2 од оваа одлука на де-
визниот прилив во периодот од 1 октомври 1967 го-
дина до 30 септември 1968 година, се распределува 
на одделните групации сродни дејности внатре во 
сојузната стопанска комора. 

Врз основа на мислењето на Сојузната сто-
панска комора, Сојузниот секретаријат за надвореш-

на трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат 
за стопанство, донесува решение за распределбата 
на средствата од ставот 1 на оваа точка на оддел-
ните групации. 

5. Работните организации во рамките на гру-
пациите на сродни дејности внатре во Сојузната 
стопанска комора договорно вршат распределба на 
девизите од точката 4 на оваа одлука на одделните 
работни организации, заради коригирање на одно-
сот на увозот спрема извозот утврдени во .1968. го-
дина. 

Коригирањето на односите на увозот спрема из-
возот во смисла на ставот 1 од оваа точка им се 
врши на оние работни организации чиј однос на 
увозот спрема извозот во 1968 година е под про-
сечниот однос на односната групација, со тоа што 
вака коригираниот однос на увозот спрема изво-
зот не може да биде поголем од просечниот однос 
на таа групација. 

Работните организации се должни најдоцна до 
15 декември 1968 година да извршат коригирање 
на односот на увозот спрема извозот во смисла на 
ставот 1 од оваа точка. 

6. При распределбата на износот и видовите де-
визи односно при коригирањето на односот на у-
возот спрема извозот од точ. 4 и 5 на оваа одлука, 
ќе се земе како критериум за распределба помеѓу 
групациите и работните организации извршување-
то на извозот во 1967 година и првите девет ме-
сеци на 1968 година во однос на 1966 година на 
пазарите на кои се остваруваат девизи од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓзшародните 
плаќања. 

7. Ако Сојузниот извршен совет на работните 
организации од точката 1 на оваа одлука гш го 
утврди дополнителниот износ на средствата на 
глобалната девизна квота или ако го коригира од-
носот на увозот спрема извозот во корист на тие 
организации, решение за распределбата на допол-
нителниот износ односно за коригирањето на од-
носот на одделните групации работни организации 
на сродни дејности донесува Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, во согласност со Со-
јузниот секретаријат за стопанство, по пртех.одно 
прибавено мислење од Сојузната стопанска комора. 

Предлог за утврдување на дополнителниот из-
нос односно за коригирање на односот на Сојуз-
ниот извршен совет му поднесува Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за стопанство, по претход-
но прибавено мислење од Сојузната стопанска ко-
мора. 

8. Распределбата на дополнителниот износ од-
носно на коригираниот однос од точката 7 на оваа 
одлука на одделните работни организации, ја вршат 
работните организации договорно во рамките на 
групацијата на сродни дејности внатре во Сојузната 
стопанска комора, при што треба да се придржу-
ваат кон критериумите од точката 6 на оваа од-
лука. 

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 распределбата на 
тој износ односно за коригираниот однос, работ-
ните организации се должни при договарањето за 
распределбата да се придржуваат кон тие посебни 
услови. 

9. Работните организации можат во рамките на 
групациите на сродни дејности внатре во Сојуз-
ната стопанска комора договорно да ја извршат 
прераспределбата на девизите од точката 2 на оваа 
одлука, заради утврдување на просечниот односно 
на индивидуалните односи на увозот спрема изво-
зот, ако сите работни организации на односната 
групација се согласиле со таа прерасподелба. 

Прераспределба на девизите од точката 2 на 
оваа одлука можат договорно да извршат и од-
делни работни организации на односната групаци-
ја, но само во границите на средствата што им 
припаѓаат во смисла на таа точка. 
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Прераспределба на девизите во смисла на ст. 
1 и 2 на оваа точка, работните организации можат 
да извршат до 15 декември 1968 година. 

10. Се смета дека договорот за распределбата 
на износите односно на коригираниот однос на уво-
зот спрема извозот од точ. 5 и 8 на оваа одлука 
е постигнат ако сите работни организации на од-
носната групација се согласиле со предложената 
распределба, или ако за договорот за таа распредел-
ба во групацијата е. постигнато мнозинството пред-
видено со Статутот на Сојузната стопанска комора 
за донесување заклучоци (член 174 став 1 од Ста-
тутот). 

11. По извршената распределба на износот од-
носно на коригираниот однос на увозот спрема из-
возот на одделни работни организации од точ. 5, 8 
и 9 од оваа одлука, Сојузната сотпанска комора му 
доставува извештај за извршената распределба, со 
соодветната документација на Сојузниот * секрета-
ријат за надворешна трговија, кој на секоја ра-
ботна организација ќе и издаде за тоа решение во 
рок од 15 дена од денот на приемот па извештајот. 

12. Ако работните организации не постигнат 
договор за распределба на износот односно на ко-
ригираниот однос од точ. 5 и 8 на оваа одлука, 
распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија на предлог од 1 Сојузната 
стопанска комора. 

На работните организации од точката 2 на оваа 
одлука што не извршиле прераспределба на изно-
сот односно коригирање на односот на увозот спре-
ма извозот во смисла на точката 9 од оваа одлука, 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по 
прибавениот извештај од Сојузната стопанска ко-
мора, а на барање од работната организација, ќе го 
утврди со решение износот на девизите односно на 
коиргираниот однос на увозот спрема извозот за 
1969 година во рамките на износот односно на од-
носот од точката 2 на оваа одлука. 

13. За работните организации од гранките на-
ведени во точката 1 на оваа одлука, на кои за 
1968 година им е утврден износот на глобалната 
девизна квота во апсолутен износ, може и за 1969 
година да се утврди апсолутниот износ на глобал-
ната девизна квота согласно со одредбите на Од-
луката за утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали за 1969 
година (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 43/68). 

14. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1968 година не се увезувале по 
основот на глобалната девизна квота, а кои во 
1969 година се увезуваат врз основа на глобалната 
девизна квота, производствените работни органи-
зации од точката 1 на оваа одлука што ги увезу-
вале тие суровини и други репродукциони матери-
јали можат до ЗЈ мај 1969 година да поднесат ба-
рање да им се утврди износот на девизите за пла-
ќање на увозот на тие суровини и репродукциони 
материјали за 1969 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 репро-
дукциони материјали за кои е пропишан увоз по 
основ на глобалната девизна квота, а во височи-
ната на девизите искористени за плаќање на уво-
зот на односните суровини и други репродукциони 
материјали во 1966 година од страна на таа ра-
ботна организација. Со вака утврдениот износ на 
глобалната девизна квота се коригира утврдениот 
однос на увозот спрема извозот во смисла на оваа 
одлука и за тоа Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија на работната организација и издава 
решение. 

15. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1968 година се увезувале врз ос-
нова на глобалната девизна квота, а кои во 1969 
година не се увезуваат по тој основ, на- производ-

ствените работни организации од точката 1 на оваа 
одлука што ги увезувале тие суровини и други ре-
продукциони материјали им се коригира односот на 
увозот спрема извозот за 1969 година — за изно-
сот на девизите искористени за плаќање на увозот 
на односните суровини и други репродукциони ма-
теријали во 1966 година. 

16. На производствените работни организации 
од гранките наведени во точката 1 на оваа одлу-
ка, а на кои за 1968 година не им бил утврден 
односот на увозот спрема извозот, како и на но-
вооснованите производствени организации од тие 
гранки може, на нивно барање, да им се утврди за 
1969 година односот на увозот спрема извозот. 

Работните организации од ставот 1 на оваа 
точка барањата за утврдување на односот на увозот 
спрема извозот за 1969 година му ги поднесуваат на 
Сојузниот секретаријат за стопанство, кој тие ба-
рања по претходно прибавено мислење од Сојуз-
ната стопанства комора, со своето мислење му ги 
доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија го утврдува со решение односот на уво-
зот спрема извозот, со тоа што тој однос да биде 
приближен на утврдениот однос за сличните про-
изводствени работни организации и да не може 
да биде поповолен од просечниот однос утврден за 
односната групација. 

17. Врз основа на решението • од Сојузниот Се-
кретаријат за надворешна трговија за утврдениот 
однос на увозот спрема извозот, работната органи-
зација склучува само со една овластена банка, 
што самата ќе ја одбере, договор за плаќањето 
на увозот во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот. 

18. Работните организации што според односот 
од договорот со овластена 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 плаќањата џо увозот да ги вршат зависно 
од остварениот девизен прилив по извозот само до 
апсолутниот износ од решението на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија. 

По искористувањето на износот од ставот 2 на 
оваа точка работните организации можат плаќања 
по увозот да вршат во височина на девизниот при-
лив остварен со извозот на производи од сопствено 
производство. 

19. Работните организации што во смисла на 
точката 1 од оваа одлука не се должни сурови-
ните и другите репродукциони материјали да ги 
увезуваат во определен однос спрема остварениот 
извоз, можат да предложат увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за кои е пропи-
шан увоз врз основа на глобалната девизна квота 
и девизниот контингент, да се врши во определен 
однос на увозот спрема извозот на нивните про-
изводи. 

Предлогот за утврдување на односот во сми-
сла на ставот 1 на оваа точка, работната органи-
зација и го поднесува на Сојузната стопанска ко-
мора, која тој предлог, со свое мислење, му го до-
ставува на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. 

Ако предлогот од ставот 2 на оваа точка го под-
несуваат повеќе работни организации групирани 
според сродноста на своите дејности, тие работни 
организации можат договорно да му го утврдуваат 
и предлагаат на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија за секоја работна организација из-
носот на девизниот прилив по извозот и износот на 
плаќањата по увозот, како и односите што од тоа 
произлегуваат. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја, врз основа на предлогот и мислењето од ставот 
2 односно ставот 3 на оваа точка, го утврдува со 
решение за секоја работна организација односот 
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што поризлегува од девизниот прилив по извозот 
и плаќањата по увозот, со тоа што односот на пла-
ќањата по увозот спрема девизниот прилив по из-
возот за работната 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 
овластена банка што самата ќе ја избере, договор 
за плаќање на увозот во определен однос спрема 
остварениот девизен прилив по извозот. Работната 
организација врши плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони матеирјали за кои е про-
пишан увоз врз основа на глобалната девизна кво-
та и девизниот контингент, — со девизите 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 
спрема извозот се утврдува до донесувањето на 
прописите за 1969 година, врз основа на Одлуката 
за утврдување на конечниот однос помеѓу плаќа-
њата по увозот спрема остварениот девизен прилив 
по извозот за производствените работни организа-
ции од гранката 118 — Бродоградба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/67). 

21. Одделните групации на работните органи-
зации од точката 1 на оваа одлука можат да се 
ослободат од обврската на врзување на увозот за 
извозот ако обезбедуваат соодветна реализација на 
извозот на стоки на пазари што се од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања на поадекватен начин отколку што е тоа 
регулирано со оваа одлука. 

Одлука за ослободување од обврската на врзу-
вање на увозот за извозот донесува Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат 
за стопанство. 

22. Односот на увозот спрема извозот утврден 
според одредбите на оваа одулка ќе се применува 
по истекот на три месеци од денот на објавувањето 
на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ". 

Работните организации можат да вршат увоз и 
плаќања во однос на увозот спрема извозот, утвр-
ден во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 ја-
нуари 1969 година. 

23. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начи-
нот на утврдувањето на односот на увозот спрема 
извозот од точ. 2 и 3 на оваа одлука, за начинот 
на поднесувањето на барањата од точ. 8, 14 и 16 
на оваа одлука и документацијата што се прилага 
кон тие барања, за доставувањето на податоците 
и документацијата потребни за утврдување на из-
носот на девизите од точката 12 на оваа одлука, 
како и за начинот на поднесувањето на предло-
гот од точката 19 на оваа одлука и за документа-
цијата што се приложува кон тој предлог. 

24. Техничките упатства за примена на оваа 
одлука ги дава Народната банка на Југославија. 

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

P. п. бр. 129 
14 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

496. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 
и 54/67), во врска со членот 37 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗОТ ВО 1969 ГОДИНА НА СТОКИТЕ ЧИЈ 

УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН 

1. Износот и видовите девизи за плаќање оддел-
ни видови суровини и други репродукциони матери-
јали, производи наменети за лична потрошувачка и 
одделни други производи, чиј увоз во 1969 година е 
условно слободен, го сочинуваат вкупниот износ и 
видовите на девизи што претставуваат противвред-
ност на тие стоки содржани во стоковните листи 
утврдени за 1969 година со одделни земји со кои се 
склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг. 

За земјите со кои до денот на утврдувањето 
на девизите од ставот 1 ria оваа точка не се утвр-
дени стоковни листи за 1969 година, износот и ви-
довите девизи за плаќање на увозот од тие земји ќе 
се утврди врз база на: стоковните листи од долго-
рочните спогодби, стоковните листи за 1969 година, 
односно увозот или обврските на увозот од тие зем-
ји извршени или преземени во 1968 година. 

2. Износот и видовите девизи за одделни видови 
или групи стоки, вклучувајќи ја и количината на 
одделни стоки, и динамиката на користењето на 
девизите за одделни стоки од точката 1 на оваа од-
лука, освен за производите наменети за лична пот-
рошувачка, ги утврдува и распределува на одделни 
групации корисници Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секре-
таријат за стопанство и со Народната банка на Ју-
гославија. 

3. Распределбата на девизите односно количина-
та на стоките од точката 1 на оваа одлука ја вршат 
заинтересираните работни организации договорно во 
рамките на групацијата на корисниците на однос-
ните стоки формирани внатре во Сојузната стопан-
ска комора. 

Со распределбата од ставот 1 на оваа точка се 
утврдуваат износот и видовите девизи, количината 
и видовите стоки и динамиката на користењето по 
квартали, со тоа што за првото полугоде на 1969 
година да мора да биде распределено најмалку 
50% од утврдениот вкупен износ на девизите. 

4. Се смета дека договорот од точката 3 на 
оваа одлука е постигнат ако сите работни органи-
зации односно групации се согласиле со предложе-
ната распределба, или ако е за договорот за распре-
делбата од точката 1 на оваа одлука со кој се обез-
бедува и преземање соодветни обврски на работните 
организации, во групацијата постигнато мнозинство-
то предвидено со Статутот на Сојузната стопанска 
комора за донесување заклучоци (член 174 став 1 
од Статутот). 

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 распределба на износот на девизите за ус-
ловно слободен увоз на одделни работни организа-
ции, Сојузната стопанска комора ќе му достави за-
писник, со соодветната документација, на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, кој ќе ја из-
врши распределбата на износот на девизите на од-
делни работни организации, и за тоа ќе им издаде 
решение. 

7. Износот и видовите девизи за стоките што се 
во Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
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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, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68 и 43/68) означени 
со кратенката ЛБО*, ги утврдуваат договорно ра-
ботните организации во рамките на Сојузната сто-
панска комора во смисла на точката 2 од Одлуката 
за измени и дополненија на Одлуката за определу-
вање на стоките чиј извоз и увоз е регулиран 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67), при" што се 
должни да се придржуваат кон износот и видовите 
девизи утврдени во смисла на точката 1 од оваа 
одлука. 

8. При распределбата на износите на девизите 
од точ. 1 и 2 од оваа одлука, а според одредбите на 
точ. 3 и 6 од оваа одлука, на одделни работни ор-
ганизации, треба особено да се води сметка за ко-
ристењето на соодветните стоки од увозот во пора-
нешните години, како и за обемот на нивниот из-
воз во земјите чии девизи чинат предмет на мини-
малните обврски од точката 1 на оваа одлука. 

Ако работните организации при договорот за 
распределба на девизите не се придржуваат кон 
одредбите од ставот 1 на оваа точка и одредбите на 
точката 3 став 2 од оваа одлука, Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија може да ја изврши 
распределбата 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, решението од точката 6 односно договорот 
постигнат во смисла на точката 7 од оваа одлука, 
да склучат договори со овластените банки за ку-
пување девизи и за роковите на купувањето девизи 
за плаќање на увозот на стоки за кои е пропишан 
условно слободен увоз. 

Извештај за склучените договори од ставот 1 на 
оваа точка овластените банки ќе и достават на На-
родната банка на Југославија во рок од 15 дена од 
денот на склучувањето на тие договори. 

10. Работните организации се здобиваат со пра-
во на слободен увоз на стоки за сопствени потреби 
за кои е пропишан условно слободен увоз кога со 
овластените банки ќе склучат договор од точката 9 
став 1 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 1969 
година. Работната организација е должна најдоцна 
до крајот на наредниот квартал да изврши увоз на 
односните стоки. Ако работната организација до 
крајот на наредниот квартал односно во рокот оп-
ределен согласно со одредбата од точката 15 на оваа 
одлука не изврши увоз на тие стоки, го губи пра-
вото на слободен увоз на стоки за сопствени потреби 
за кои е пропишан условно слободен увоз додека не 
ја-изврши оваа обврска. 

Работните организации што во изминатите квар-
тали на 1969 година користат право на слободен увоз 
и плаќањата на стоките во смисла на ставот 1 од 
оваа точка, се должни во договорените рокови во 
целина да ги откупат девизите за кои според дого-
ворите склучени со овластените банки презеле об-
врски за откуп. Овластените банки се должни по 
истекот на кварталот да ја задолжат жиро-сметка-
та на работните организации за износите на неизвр-
шените обврски од договорот, ако е со договорот 
предвидено дека банката во таков случај може да 
ја задолжи жиро-сметката на работната организа-
ција и ако работната организација во 1969 година го 
користела правото на слободен увоз на стоки што во 
Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите 
за извоз и увоз се означени со кратенката ЛЕО и 
ЛЕО*. 

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 
ЛЕО*, при увозот треба да се придржуваат и кон 
договорот што е постигнат за увозот на тие стоки во 
рамките на Сојузната стопанска комора во смисла на 
точката 2 од Одлуката за измена и дополненија на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 

увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/67). 

11. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Сојузната стопанска комора, мо-
же да даде согласност трговските стопански орга-
низации да можат во свое име и за своја сметка сло-
бодно да увезуваат одделни видови стоки за кои е 
пропишан условно слободен увоз, ако ги снабдуваат 
производствените организации што не учествувале 
во распределбата на девизите во смисла на оваа од-
лука, ако преку своите складови и дуќани снабду-
ваат поголем број потрошувачи и ако по пат на сите 
заинтересирани групации го обезбедуваат извршу-
вањето на увозот на односни стоки од* стоковните 
листи. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
по исклучок може, на предлог од Сојузната стопан-
ска комора, да и даде согласност на производствената 
организација што не учествувала во распределбата 
на девизите од точката 1 на оваа одлука, да увезува 
одделни стоки за кои е пропишан условно слободен 
увоз, ако по пат на заинтересираните групации го 
обезбедува извршувањето на увозот на односните 
стоки од стоковните листи. 

12. Сојузниот секретаријат за стопанство, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија и со Народната банка на Југославија, го 
утврдува најмалиот износ на девизите за плаќање 
на увозот на производи 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. 

Изност на девизите од ставот 1 на оваа точка го 
распределуваат договорно работните организации — 
увозници и другите работни организации — корис-
ници на производите наменети за лична потрошу-
вачка. 

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 решението и др. за увозот на произ-
водите наменети за лична потрошувачка за кои е 
пропишан условно слободен увоз, согласно ќе се 
применуваат одредбите на оваа одлука. 

13. Сојузните органи на управата од точ. 2 и 12 
на оваа одлука се должни до 30 ноември 1968 годи-
на да ги утврдат износите и видовите девизи за увоз 
на стоки за одделни намени за кои е пропишан ус-
ловно слободен увоз. 

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за сто-
панство, а по претходно прибавено мислење од Со-
јузната стопанска комора, го утврдува за новоос-
нованите работни организации што се пуштаат во 
погон во 1969 година, на нивно барање, минималниот 
износ на девизите за плаќање на увозот на сурови-
ни и други репродукциони материјали за кои е про-
пишан условно слободен увоз, што тие го користат 
според одредбите на оваа одлука. Минималниот из-
нос на девизите се утврдува во рамките на износот 
на девизите утврдени според одредбите на оваа од-
лука за другите работни организации, со тоа што 
тој износ, по правило, да му одговара на износот на 
девизите што ги презеле другите работни органи-
зации 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 исклучи-
телни околности, на образложен и докухментиран 
предлог на Сојузната стопанска комора, да ја из-
мени динахмиката и да ја намали обврската на отку-
пот на минималниот износ на пресметковните деви-
зи односно да го продолжи рокот за увоз на стоки, 
и тоа само ако врз основа на тој предлог, прило-
жените документации и преиспитувањата на дру-
гите факти се утврди дека поради околностите што 
работната организација не можела да ги предвиди 
е оневозможена набавка на соодветните стоки. 
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16. Работните организации што со овластените 
банки склучиле договор од точката 9 став 1 на оваа 
одлука можат договорно да ги пренесуваат една на 
друга правата и обврските од договорите склучени 
со овластените банки, под условите од тие договори 
и ако работната организација што ги пренесува пра-
вата и обврските на друга работна организација ги 
исполнила сите обврски стасани до денот па прене-
сувањето. 

17. Условно слободен увоз на стоки утврден спо-
ред одредбите од оваа одлука ќе се применува по 
истекот на три месеци од денот па објавувањето на 
оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ". 

Работните организации можат да вршат увоз и 
плаќања по условно слободен увоз, утврден во сми-
сла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1969 
година. 

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

на поднесувањето на барањата од точката 14 на 
оваа одлука и за документацијата што се поднесува 
кон тие барања, како и за податоците што запис-
никот од точката 6 на оваа одлука мора да ги со-
држи. 

19. Техничките упатства за примена на оваа 
одлука ..2 дава Народната банка на Југославија. 

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

P. п. бр. 130 
14 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

497. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 сг. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 

И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 
45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67. 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68 и 40/68), во колоната 6 се 
вршат следните измени, и тоа: 

Реден Шифра од Номен-
орој кла турата СИТ Н а и м е н у в а њ е 

Поранешна 
кратенка за 
стоковниот 

режим 

Се заменува 
со кратенка 

за стоков-
ниот режим 

1 2 3 4 5 

Во секторот 0 — Производи за храна 
226 051-10-10 Портокали ЛЕО ЛЕО* 
227 051-10-20 Маидарини ЛЕО ЛЕО* 
228 051-10-90 Портокали и мандарин^ сушени ЛЕО ЛЕО* 
229 051-20-10 Лимони ЛЕО ЛБО* 
230 051-20-50 Grapefruit ЛЕО ЛЕО* 
231 051-20-90 Цитрус овошје друго, свежо или сушено ЛЕО ЛЕО* 
232 051-30-10 Банани ЛЕО ЛЕО* 
236 051-71-10 Кокосов орев свеж ЛЕО ЛЕО* 
259 051-95-10 Ананас, свеж ЛЕО ЛЕО* 
260 051-95-20 Урми, свежи ЛЕО ЛЕО* 
265 052-01-10 Урми, суви ЛЕО ЛЕО* 
266 052-01-90 Овошје тропско, суво, друго (суви банани, ананас и 

ДР) ЛЕО ЛЕО* 
294 053-50-43 Сок од лимон суров ЛЕО ЛЕО* 
295 053-50-44 Сок ОД портокал!!, суров ЛЕО ЛЕО* 
ЗСЗ 053-50-74 Сок од лимон концентриран ЛЕО ЛЕО* 
304 053-50-75 Сок од портокал, концентраран ЛЕО ЛЕО* 
ЗИ 053-50-86 Сок од лимон, засладен ЛЕО ЛЕО* 
312 053-50-87 Сок од портокал, засладен ЛЕО ЛЕО* 
340 053-63-98 Пулпа од портокал!! ЛЕО ЛЕО* 
342 053-64-10 Кори од портокал и и лимон ЛЕО ЛЕО* 
396 055-42-10 Брашно од кокос ЛЕО ЛЕО* 
397 055-42-90 Брашно друго овошје (бадем, костен, банани пти.) ЛЕО ЛЕО* 
445 074-10-10 Ча ј ЛЕО ЛЕО* 
470 081-11-11 Слама несечена ниту пресувана ЛЕО ЛБ 
471 081-11-12 Слама, сечена или пресувана ЛЕО г д к 
472 081-11-20 Плева од жита ЛЕО ЛБ 
501 081-30-50 Рицинусови погачи и сачми за ѓубрење ЛЕО ЛЕО* 
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1 2 3 4 5 

Во секторот 2 — Сурови материи нечастиви освен 
горивото 

12 211-40-10 Кожа козја сурова и солена ЛЕО ЛЕО* 
13 211-40-20 Кожа козја сува ЛЕО ЛЕО* 
34 211-40-30 Кожа »јарешка сурова и солена ЛЕО ЛЕО* 
15 211-40-41 Кожа јарешка (од 50 кг во 100 парч.) сува ЛЕО ЛЕО* 
16 211-40-42 Кожа јарешка двиска (хеберлинг) сува Ј 1 Ђ О ЛЕО* 
19а 211-60-50 Кожа јагнешка со волна, сурова и солена до 2 kg 

заклучно, база сува ЛБО ЛЕО* 
189 244-01-10 Плута сурова ЛБО ЛЕО* 
190 ' 244-01-20 Плута мелена ЛБО ЛЕО* 
191 244-01-30 Отпадоци од плута ЛЕО ЛЕО* 
192 244-02-10 Плута природна во коцки или плочи (за тапи) ЛЕО ЛЕО* 
193 244-02-90 Плута природна во плочи друга (лепена, зајакната, 

за цигари и ел.) ЛЕО ЛЕО* 
196 251-50-10 Целулоза од крпи или од влакна од памук, лен или 

коноп ЛЕО ЛБ 
197 251-50-50 Целулоза од други растителни материи ЛЕО ЛБ 
292 267-02-90 Крпи други, отпадоци при кроење ЛЕО ГДК 
340 276-21-30 Каолин ЛЕО ЛЕО* 
341 276-21-40 Бентонит природен ЛЕО ГДК 
446 284-04-10 Отпадоци и струготина од алуминиум ЛЕО г д к 

Во секторот 3 — Минерални горива, мазива и сродни 
производи 

20 331-01-10 Нафта сурова ЛЕО ЛЕО* 
21 331-02-10 Нафта делумно рафинирана ЛЕО ЛЕО* 
23 332-10-20 Бензин авионски ЛЕО ЛБО* 
35 332-51-12 Масло за авионски мотори ЛЕО ЛЕО* 
65 332-95-50 Остатоци од нафта и маслодајни шкрилци ЛЕО ЛЕО* 

Во секторот 5 — Хемиски производи 
65 512-51-40 Мравја киселина ЛЕО г д к 
88 512-53-40 Салицилна и сулфосалпцилна киселина ЛЕО г д к 

121 512-74-30 Ацетанилит, ацетил и етил-ацетанилит, фенацотгш 
и др. ЛЕО г д к 

131 512-81-10 Ксаитати за флотација на руди ЛЕО г д к 
183 513-28-10 Ретортен јаглен (плински јагленик) ЛЕО ЛЕО* 
184 513-31-10 Солна киселина ЛЕО ЛЕО* 
185 513-31-20 Хлороеулфонска киселина ЛЕО г д к 
190 513-34-20 Сулфоазотна киселина ЛЕО г д к 
191 513-35-11 Фосфорна киселина, орто и пирофосфорна кисе-

лина ЛБО ЛЕО* 
192 513-35-12 Метафосфорна киселина ЛЕО ЛБ 
193 513-35-20 Анхидрид на фосфорна киселина ЛЕО ЛБ 
205 513-39-32 Анхидрид на сулфурна киселина (сулфурен три-

оксид) ЛЕО ЛБ 
206 513-39-39 Соединенија на сулфурна киселина други ЛЕО г д к 
207 513-39-41 Хлорна киселина ЛЕО ЛБ 
208 513-39-42 Хипохлорна киселина ЛЕО ЛБ 
213 513-39-91 Азотен оксид и диоксид ЛЕО г д к 
216 513-39-94 Фосфореста киселина и анхидрид ЛЕО ЛБ 
218 513-41-11 Сулфурен хлорид и оксмхлориди ЛЕО г д к 
219 513-41-12 Фосфорни хлориди и оксихлорпди ЛЕО г д к 
220 513-41-13 Јаглен-оксихлорпд ЛЕО ЛБ 
229 513-51-20 Цинков пероксид ЛЕО ЛБ 
232 513-53-10 Железо оксид и хидроксид (вклучувајќи ги земјени-

ЛЕО г д к те бои со 70% и повеќе Fe20a) ЛЕО г д к 
243 513-64-10 Магнезиум-оксид pi хидроксид ЛЕО г д к 
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244 513-64-20 Магнезиум-фероксид ЛБО ГДК 
246 513-64-32 Бариум оксид, хидроксид и пероксид ДВО ГДК 
247 513-65-10 Алуминиум оксид (калцинирана глиница) ЛЕО ГДК 
248 513-65-20 Алуминиум хидроксид (хидрат на глиница) ЛЕО ГДК 
253 513-69-10 Живин оксид ЛЕО ГДК 
268 514-13-52 Калциум хипохлорит ЛБО ЛБ 
272 514-14-19 Хлорати други ЛЕО ЛБ 
273 514-14-50 Перхлорати ЛБО ГДК 
277 514-16-11 Натриум јодид ЛЕО ЛБ 
278 514-16-12 Калиум јодид . ЛЕО ЛБ 
279 514-16-13 Амониум јодид ЛЕО ЛБ 
280 514-16-19 Јод ид и и оксијодиди неоргански метални други ЛЕО ЛБ 
281 514-16-50 Јодати и перјодати неоргански метални ЛЕО ЛБ 
282 514-21-11 Натриум сулфид ЛБО ГДК 
283 514-21-12 Цинк сулфид ЛЕО ГДК 
284 514-21-13 Бариум сулфид ЛЕО ГДК 
285 514-21-14 Живин сулфид ЛЕО ГДК 
286 514-21-19 Сулфиди неоргански метални други ЛЕО ГДК 
288 514-23-11 Калиум сулфит ЛЕО ЛБ 
289 514-23-12 Натриум сулфит ЛБО ГДК 
290 514-23-13 Натриум тиосулфат ЛЕО ГДК 
291 514-2*3-l§ Сулфити и тиосулфати други ЛЕО ГДК 
2П 514-24-10 Сулфат на бакар ЛЕО ГДК 
293 514-24-51 Сулфат на никел ЛЕО ГДК 
295 514-24-53 Сулфат на калиум (со над 52% КзО) ЛЕО ГДК 
296 514-24-54 Сулфат на цинк * ЛБО ГДК 
298 514-24-61 Стипса од калиум ЛЕО ГДК 
300 514-24-64 Стипом други ЛЕО ГДК 
301 514-24-90 Перосулфати неоргански метални ЛЕО ГДК 
304 514-25-31 Калиум нитрат ЛЕО ЛБ 
305 514-25-33 Бариум нитрат ЛЕО ГДК 
309 514-25-12 Калциум фосфати (освен природни суперфосфат и 

дикалциум фосфати со помалку од 2% флуор) ЛЕО ГДК 
ЗИ 514-26-50 Фосфити и хипофосфити ЛЕО ГДК 
316 514-29-20 Натриум карбонати ЛЕО ГДК 
334 514-35-12 Калиум бихромат ЛЕО ГДК 
335 514-35-13 Хромати на бариум, олово и цинк ЛЕО ГДК 
336 514-35-19 Хромати и бихромати, други ЛЕО ГДК 
337 514-35-50 Манганати, перманганати и магнанити ЛЕО ГДК 
339 514-36-10 Хлориди и хлорати двојни или сложени ЛЕО ЛБ 
340 514-36-20 Бромид и двојни или сложени ЛЕО ЛБ 
341 514-36-30 Јодиди двојни или сложени ЛЕО ЛБ 
342 514-36-40 Сулфати двојни или сложени ЛЕО ЛБ 
345 514-36-70 Карбонати и бикарбонати двојни или сложени ЛЕО ГДК 
348 514-37-11 Сребро колоидално ЛЕО ЛБ 
349 514-37-12 Злато колоидално ЛЕО ЛБ 
350 514-37-19 Благородни метали колоидални, други ЛЕО ЛБ 
353 514-91-10 Воздух течен ЛЕО ЛБ 
361 514-95-20 Карбид на бор ЛЕО ЛБ 
365 514-96-30 Азиди ЛЕО ЛБ 
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411 532-40-90 Екстракти за штавење, други ЛЕО ГДК 
416 533-10-22 Пигменти врз база на титан-оксид ЛЕО г д к 
422 533-10-40 Флуоресцентни и луминисцентни неоргански сред-

ства ЛЕО г д к 
423 533-10-91 Бои врз база на фино мелени руди ЛЕО г д к 
514 541-99-20 Рентгенски контрастни средства, дозирани или ме-

шани ЛЕО ЛБ** 
515 541-99-30 Забен цемент и други забарски материјал за полне-

ње, забен гипс ЛЕО ЛБ** 
558 554-30-50 Брусна паста — дијамант паста ЛЕО г д к 
560 561-10-10 Натриум нитрат вештачки (до 16,3%> азот по тежина) ЛЕО ЛЕО* 
562 561-10-30 Калциум цијанамид (до 25% азот по тежина) Л^О ЛЕО* 
569 561-29-20 Калциум фосфати (термофосфати и топени) ЛЕО ЛЕО* 

-57G 561-90-10 Ѓубриња животински и растителни, хемиски препа-
рирани ЛЕО ЛЕО* 

627 581-91-20 Желатин, хемиски стврднат ЛЕО г д к 
630 581-91-90 Протеини стврднати, други ЛЕО ЛБ 
639 599-51-10 Скроб од пченка ЛЕО ЛБО* 
640 599-51-20 Скроб од други жита ЛБО ЛЕО* 
641 599-51-30 Скроб од ориз ЛЕО ЛЕО* 
642 599-51-40 Скроб од компир г д к ЛЕО* 
643 599-51-90 Скроб од други видови ЛЕО ЛЕО* 
644 599-52-10 Глутен и брашно од глутен ЛЕО ЛЕО* 
646 599-53-12 Казеин за производство на вештачки влакна ЛЕО . г д к 
647 599-53-19 Казеин други ЛЕО г д к 
648 599-53-20 Лепила од казеин ЛЕО г д к 
649 599-54-10 Албумин, белка од јајца ЛЕО г д к 

650 599-54-20 Албумини други ЛЕО г д к 

651 599-54-90 Албумински деривати (албумииат на железо, бром 
ити.) ЛЕО г д к 

652 599-55-10 Желатин и деривати од желатин ЛЕО г д к 

655 599-56-20 Кожен прав, хромиран или не ЛЕО г д к 

656 599-56-30 Глобулин и хемоглобин (освен приготвен како лек) ЛЕО ЛЕО** 

658 599-57-20 Лепила од декстрин (над 1 kg пакувано) 1 ЛЕО г д к 

660 599-59-11 Лепило за ремења ЛЕО г д к 

661 599-59-12 Лепило за линолеум ЛЕО г д к 

663 599-59-14 Лепило за гума ЛЕО г д к 

670 599-63-20 Борово масло ЛЕО ЛБ 

681 599-66-90 Смоли растителни други (врзувачки средства за ле-
арнинг) ЛЕО г д к 

683 599-72-10 Графит вештачки ЛЕО ЛБ 

684 599-72-20 Графит колоидален ЛЕО ЛБ 

691 599-76-10 Забрзувачи за тума ЛЕО ЛЕО* 

694 599-91-10 Восок за моделирање ЛЕО ЛБ 

695 599-91-20 Забарски восок ЛЕО ЛБ** 

696 599-92-10 Јаглен активен ЛЕО г д к 

697 599-92-20 Активна посилна земја ЛБО г д к 

698 599-92-30 Глина активна ЛЕО г д к 

700 599-93-20 Фероцериум ЛЕО ЛБ 

706 599-99-20 Антиоксиданти за гума ЛЕО ЛЕО* 

707 599-99-30 Катализатори ЛЕО г д к 
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708 599-99-40 Енцимски препарати за разменување месо и други 
препарати за прехрамбената индустрија ЛБО ЛБ 

709 599-99-50 Бази од производство на целулоза ЛБО г д к 
714 599-99-84 Хлорпарафин и полихлордпфенил течен ЛБО г д к 
715 599-99-85 Кристали вештачки од хологепи соли ЛБО ЛБ 
717 599-99-91 Фусел масло и други животински масла од коски ЛЕО ЛБ 
722 599-99-96 Забарски гипс ЛЕО ЛЕ** 
723 599-99-97 Апсорбеити за вакуум цевки' ЛЕО ЛБ 
724 599-99-98 Карбиди метални мешани неагломерирани 

Во секторот 6 — Изработени производи класифику~ 
вани претежно според материјалот 

ЛЕО ЛБ 

152 633-02-10 Плута пресу вана во блокови, прачки, плочи, листови 
и цевки ЛБО ЛЕО* 

442 661-20-10 Цемент портланд ЛЕО ЛБО* 
443 661-20-20 Цемент алуминиумон ЛЕО ЛЕО* 
444 661-20-30 Цемент пуцолански ЛЕО ЛЕО* 
445 661-20-90 Цемент друг ЛЕО ЛБО* 
524 664-50-20 Стакло валапо или леано рампо, бојосано ЛЕО г д к 
525 664-50-30 Стакло замрачене, леано или валано ЛЕО г д к 
592 672-10-10 Железо за ковање (пудловани прачки и лостови) ЛЕО ЛБО* 
593 672-31-10 Мигот и неле гарани ЛЕО ЛБО* 
594 672-32-10 Инготи високојаглеродни ЛЕО ЛЕО* 
595 672-33-10 Ииготи легирани ЛЕО ЛЕО* 
597 672-51-20 Блокови (блумсови) неле гарани ЛБО ЛБО* 
598 672-51-30 Брами и платини нелегирани ЛЕО ЛБО* 
599 672-51-90 Железо во примарна форма нелегираио друго ЛЕО ЛБО* 
601 672-52-20 Блокови (блумсови) високојаглеродни ЛЕО ЛЕО* 
602 672-52-30 Брами и платини високојаглеродни ЛЕО ЛЕО* 
603 672-52-9.0 Железо во примарна форма, високојаглеродно друго ЛЕО ЛБО* 
604 672-53-10 Цагли (гредички) легираии ЛЕО , ЛЕО* 
605 672-53-20 Брами и платини легирани ЛЕО ЛЕО* 
606 672-53-30 Блокови (блумсови) легирани ЛЕО ЛЕО* 
607 - 672-53-90 Железо во примарна форма легираио, друго ЛЕО ЛБО* 
608 672-71-10 Штурцни за лимови, нелегираии ЛЕО ЛЕО* 
60) 672-72-10 Штурцни за лимови високојаглеродни ЛЕО ЛЕО* 
610 672-73-10 Штурцни за лимови, легирани ЛЕО ЛЕО* 
611 672-90-10 Блокови (одливки) за цевки ЈГ:О ЛЕО* 

614 673-13-10 Жица валана легирапа ЛЕО РК* 
615 673-21-11 Челик во прачка нелегираи лесен, среден и фин ЛЕО ЛЕО* 

618 673-21-12 Челик во прачка нелегиран тежок ЛЕО ЛЕО* 

618 673-21-30 Челик дупчачки нелегиран ЛЕО ЛЕО* 

619 673-22-11 Челик во прачка високојаглсроден лесен, среден и 
фин ЛЕО ЛЕО* 

620 673-22-12 Челик во прачка високојаглероден тежок ЛЕО ЛЕО* 
621 673-22-20 Челик купчачкп внсокојаглероден ЛЕО ЛЕО* 

622 673-23-U Челик во прачка легираи, лесен, среден и фин ЛЕО ЛЕО* 

623 673-23-12 Челик во прачка легиран и тежок ЛЕО ЛЕО* 
624 673-23-20 Челик дупчачки легиран ЛЕО ЛЕО* 
625 673-41-10 Челик фазонски тежок не негиран ЛЕО ЛЕО* 
626 673-41-20 Челични носачи тешки нелегирани ЛЕО ЛЕО* 
627 673-42-10 Челик фазонски тежок високојаглероден ЛЕО ЛЕО* 
628 673-42-20 Чеилчни носачи тешки високојаглеродни ЛЕО ЛЕО* 
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629 673-43-10 Челик фазонски тежок легиран ЛЕО ЛЕО* 
630 673-43-20 Челични носачи легирани ЛЕО ЛЕО* 
е м 673-51-10 Челик фазонски лесен нелегиран ЛЕО ЛЕО* 
632 673-51-20 Челични носачи лесни нелегирани ЛЕО ЛЕО* 
6^3 673-52-10 Челик фазонски лесен високојаглероден ЛЕО ЛЕО* 
634 6 .-52-20 Челични носачи лесни и високојаглеродни ЛЕО ЛЕО* 
635 673-53-10 Челик фазонски лесен легиран ЛЕО ЛЕО* 
636 673-53-20 Челични носачи лесни легирани ЛЕО ЛЕО* 
640 674-11-60 Ламарина поцпнкувана тешка нелегирана г д к РК* 
643 674-12-20 Ламаршш тешки високојаглеродни обложени или 

понатаму обработени ЛЕО РК* 
644 674-12-50 Ламели тешки високојаглсродни ЛЕО ЛЕО* 
647 674-13-50 Ламели тешки легирани ЛЕО ЛЕО* 
648 674-14-10 Ламели нелегиоани од железо или челик ЛЕО ЛЕО* 
649 674-21-10 Ламаршш средни нелегирани, необложени ЛЕО РК* 
664 674-33-30 Динамо, трафо и други електроламарини ЛЕО ЛЕО* 
666 674-70-10 Ламарина бела ЛЕО ЛЕО* 
669 674-81-90 Ламаринп тенки обложени нелегираии, други ЛЕО РК* 
672 674-82-90 Ламарини тенки обложени високојаглеродни, други ЛЕО ЛЕО* 
673 674-83-10 Ламарина поцинкувана тенка, легирана ЛЕО ЛЕО* 
674 674-83-20 Ламарина обложена со олово тенка, легирана ЛЕО ЛЕО* 
675 674-83-90 Ламаршш тенки обложени, легирани, други ЛЕО ЛЕО* 
676 675-01-10 Ленти топло валани необложени, нелегирани ЛЕО ЛЕО* 
678 675-01-50 Ленти бели (калаисани) нелегирани ЛЕО ЛЕО* 
679 675-01-60 Ленти обложени со олово, нелегпрани ЛЕО ЛЕО* 
680 675-01-80 Ленти топло валани обложени, нелегирани, други ЛЕО ЛЕО* 
682 675-02-10 Ленти топло валани високојаглеродни, необложени ЛЕО ЛЕО* 
684 675-02-90 Ленти топло валани високојаглеродни, обложени ЛЕО ЛЕО* 
685 675-03-10 Ленти топло валани легирани, необложеии ЛЕО ЛЕО* 
687 675-03-90 Ленти топло волани легирани, обложени ЛЕО ЛЕО* 
689 676-10-12 Шини железнички помалку од 20 kg на 1 метар ЛЕО ЛЕО* 
690 676-10-90 Шини Други ЛЕО ЛЕО* 

691 676-20-11 Железнички прагови од 15 kg и повеќе на 1 метар ЛЕО ЛЕО* 
692 676-20-12 ^Желзнички прагови под 15 kg на 1 метар ЛБО ЛЕО* 

700 677-03-10 Жица необложена легирана ЛЕО РК* 

701 677-03-20 Жица огноотпорна и електроотпорна ЛЕО РК* 

702 677-03-50 Жица обложена легирана ЛЕО РК* 

703 678-10-10 Цевки леани, необложеии ЛЕО ЛЕО* 

704 678-10-50 Цевки леани обработени (со завој со дупчење итп.) ЛЕО ЛЕО* 

705 678-20-10 Цевки безрабни нелегирани, иеобложени ЛЕО ЛЕО* 

706 678-20-20 Цевки безрабни поцинкувани ЛЕО ЛЕО* 

707 678-20-30 Цевки безрабни битуменирани и обложени ЛЕО ЛЕО* 

708 678-20-50 Цевки безрабни легирани и високој агл еро дни ЛЕО ЛЕО* 

709 678-20-90 Цевки безрабии обработени, други ЛЕО ЛЕО* 

714 678-40-10 Цевоводи хидроелектрични, зајакнати ЛЕО РК* 

715 678-50-10 Спој ници за челични цевки ЛЕО ЛЕО* 

716 678-50-20 Спој ници за леани цевки ЛЕО ЛЕО* 

879 693-12-10 Јажиња бакрени голи ЛЕО ЛЕО* 

882 693-13-10 Јажиња алуминиумон ЛЕО ЛЕО* 

883 693-13-20 Јажиња алуминиумско-челични ЛЕО ЛЕО* 
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693-13 90 Кабли и плетени ленти од алуминиум поизолирани ЛЕО 
693-43-10 Решетки од алуминиум ЛЕО 
696-02-10 Сечила за ножеви ЛЕО 
696-03-40 Ножеви за бричење, недовршени во ленти ЛЕО 
696-04-20 Ножици за занаетчиство (за фризери, цзеќари, кро-

јачи итд.) ЛЕО 

Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди 

718-42-70 Цевки безрабии за нафта и деривати ЛЕО 
723-22-90 Изолациони материјали ЛЕО 

ЛЕО* 
ГДК 
ГДК 

ЛБ 

ГДК 

ЛЕО* 
ГДК 

Во секторот 8 — Разни готови производи 

40 821-09-20 Мебел дрвен канцелариски и за дуќани ЛЕО ГДК 
41 821-09-30 Мебел дрвен училишен ЛЕО ГДК 
43 821-09-50 Делови од дрвен мебел ЛЕО ГДК 

285а 862-42-12 Филмови за фотографија (рол филмови црно-бели 
и во боја — за графичката индустрија) ЛЕО ЛЕО* 

286а 862-42-21 Репдген-филмови двојно емулзирани, во ролни, не-
приготвени за продажба ЛЕО ЛЕО* 

290а 862-44-12 Фотографски филмови или плочи неосветлени и не-
развиени — за графичката индустрија ЛЕО ЛЕО* 

291а 862-45-12 Фотографски филмови и плочи осветлени и разви-
ени — за графичката индустрија ЛЕО ЛЕО* 

332 891-20-90 Грамофонски плочи за снимање ЛЕО ЛЕО* 
456 895-95-20 Премачкува чи за ретуширање, гравирање, препара-

ти за графика, офсет препарати ЛЕО ЛЕО* 
501 899-25-10 Снопови за четки приготвени ЛБО ГДК 

2, Оваа одлука влегува во сила осмиот ден одденот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува на работите што се склучуваат ии се пријавуваат на банката од 1 јануари 1969 година. 

Р. п. бр. 131 
14 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

498. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1 6 / 6 0 и 3 0 / 6 2 ) , директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-
ДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕСОНИТ-ПЛОЧИТЕ 

1. Во југословенските стандарди за испитување 
на лесонит-плочите што се донесени со Решението 
за југословенските стандарди за испитување на др-
вото, споеното дрво и лесонит-плочите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47 /57 ) се вршат измени: 

1) во југословенскиот стандард Испитување на 
лесоиит-плочите. Мерење на дебелините — 
JUS D.A1.G82 точката 3.2 се менува и гласи: 

„Мерење се врши мерним инетруадентом чије су 
додирне површине округле, потпуно паралелне и 
Е е,ти чине 2 ± 0,04 CM2, а притисак приближно 
0,2 кр'cm2."; 

2) во југословенскиот стандард Ј4спитување на 
лесонит-плочите. Влажност — JUS D.A1.083 точката 
5 се менува и гласи: 

„Извештај о испитивању 
У извештају о испитивању треба навести: оз-

наку, врсту, димензије, квалитет, температуру и ре-
лативну влажност ваздуха просторије у којој ie 
вршено испитивање, број узорака, број епрувета, 
евентуалне ванредне услове при узимању узорака, 
назнаку примењене методе, средњу аритметичку 
вредност влажности утврђених за епрувете, ек-
стремне вредности, стандардна одступања на зах-
тев и незгоде и аномалије запажене у току испи-
тивања. Влажност и нормална влажност изража-
вају се са тачношћу 0,1%."; 

3) во југословенскиот стандард Испитување на 
лесочит-плочите. Утврдување на впивањето на вода 
и дебелинското бабрење — JUS D.A1.084 точката 3.21 
се менува и гласи: 

„Потапање у воду 
Климатизиране епрувете потапају се у воду 

температуре 20 ± 2°С. Епрувете треба да су постав-
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љ е н е вертикално, тако да с е међусобно не доди-
рују, Да не додирују дно суда и да буду испод повр-
шине 25 mm. Потапање траје 24 сата за тврде плоче, 
а 2 сата — за изолационе плоче. По истеку времена 
потапања, епрувете се ваде из воде и слажу на тај 
начин што се стављају на листове целулозне вате. 
Вата се ставља и између епрувета, као и на гор-
њу епрувету, 

На сложене епрувете ставља се плоча димен-
зија 120 mm X 120 mm и масе 3 kg. Сложене 
епрувете остављају се у том положају 30 секунди, 
а затим се плоча и целулозни уметачи одстрањују, 
па се приступа мерењу масе епрувете.'4 

Точката 4.4 се менува и гласи: 
„Тачност мерења 
Максималне, минималне и средње вредности 

израчунате за све епрувете узетих узорака изража-
вају се са тачношћу: 

— за апсолутна упијања до 0,02 g 
— за релативна упијања до 0,1% 
— за апсолутно бубрење тврдих плоча до 0,01 

милиметра 
— за апсолутно бубрење изолационих плоча до 

0,05 mm 
— за релативно бубрење до 0,1%." 

Точката 5 се менува и гласи: 
„Извештај о испитивању 
У извештај о испитивању треба навести: озна-

ку,'врсту, димензије, квалитет, број узорака, број 
епрувета, стање обе спољне површине. пре и по-
сле испитивања, упијање воде по маси (апсолутно 
и релативно), запреминскб упијање воде (апсолут-
но и релативно), дебљинско бубрење (апсолутно и 
релативно), време трајања потапања, нормалну 
влажност и влажност после потапања, средње ари-
тметичко вредности упијања и бубрења из свих 
испитлваних епрувета, екстремне вредности, стан-
дардна одступања и температуру и релативну вла-
жност ваздуха просторије у којој је вршено испи-
тивање. 

Апсолутно упијање воде исказује се са тач-
ношћу 0,01 g, релативно упијање 0,1%, апсолутно 
бубрење тврдих плоча 0,01 mm а апсолутно бубре-
ње изолационих плоча 0,05 mm и релативно буб-
рење 0,1%."; 

4) во југословенскиот стандард Испитување на 
лесонит-плочите. Површинска и специфична тежи-
на — JUS А1.085 точката 5 се менува и гласи: 

„Извештај о испитивању 
У извештај о испитивању треба навести: оз-

наку, врсту, квалитет, стање обе спољне површи-
не ире испитивања, влажности узорка у моменту 
приспећа, површинску и нормалну површинску те-
жину, специфичну и нормалну специфичну тежи-
ну, аритметичко средине површинске и специфич-
не тежине свих испитиваних епрувета, екстремне 
вредности, стандардна одступања на захтев и тем-
пературу и релативну влажност ваздуха просторије 
у којој је вршено испитивање. 

Површинска тежина исказује се са тачношћу 
ЈО р / т 2 а специфична тежина 1 kp/m3."; 

5) во југословенскиот стандард Испитување на 
лесонит-плочи. Свиточна цврстина — JUS D.A1.087, 
во точката 5 став 1 се бришат следните алинеи 5, 6. 
и 7: 

„— врсте примеса, 
— врсте везива, 
— боју лесонит-плоче,". 

2. Во југословенскиот стандард Испитување на 
лесонит-плочи. Свиточна цврстина — JUS D.A1.087, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на шумарството и дрвната индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/59), во точката 3.12 
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зборовите: „при температури од 20 ± 1°С" се заме-
нуваат со зборовите: „при температури од 20 ± 2' С". 

Во точката 3.13 став 1 во првата реченица збо-
рот: „дестилисану" се брише, а во ставот 2 зборо-
вите: „25 ± 1 mm" се заменуваат со зборовите: 
„25 mm". 

Во точката 4.5 втората реченица се менува и 
гласи: 

„Радијус заобљеност износи: 
— за епрувете дебљине до 7 m m . . . 15 ± 0,5 mm, 
— за епрувете дебљине преко 7 m m . . . 30 ± 0,5 

mm." 
Во точката 6 став 1 с е бришат следните алинеи 

5,6 и 7: 
„— врсте примеса, 
— врсте везива, 
— боју лесонит плоче,". 

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

Бр. 06-5583/1 
18 септември 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 од Законот за сојуз-

ните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИКОТ СОЈУ-
ЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува Атанас Атанасиевски од фун-
кцијата помошник сојузен секретар за надвореш-
на трговија, поради одење друга должност. 

Б. бр. 75 
2 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Му јаке® ић Мехо и Подгорац Стојан; 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 18 октомври 1968 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

А гатић Иво, Берак Десо, Берберац Мухамед, 
Бундало Војислав, Циганковић Анто, Делић Буди-
мир Диздаревић Мехмедалија« Дракулић Радомир, 
Ђелиловић Хасан, Ђеђић Мухарем, Ђукић Данила, 
Клета Душан, Гагић Мухарем, Трнина Зоран, Гвоз-
д е н о в ^ инж. Љубо, Хебиб Мухамед, Јовановић 
Вељко; 

Карић Јусуф, Кљако Исмет, Ковачевић Осман, 
Куказчпћ Кристина, Мачкић Шаћир, Марић Радо-
слав, Мартиновић Драго, Мићић Милисав, Милоше-

в и ћ Алекса, Милутиновић Милија, Мусић Марко, 
Омербеговић Мехо, Остојић Коста, Павлић Јосип, 
Радан Јован, Сибинчић Милош, Сировљевић Живо-
рад, Слипичевић Алија, Софтић Ешреф, Тодорова 
Томислав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ћеранић Славко, Храбач Антон, Николић Алек-
сандар, Пјанић Адем; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Спахић Исмет; 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 

Ачимовић Жарко, Алексић Јовица, Борас Ми-
лан, Ћорић Звонко, Чишић Салих, Чуле Жарко, 
Данон Јозеф, Драгосављевић Борислав, Хоџић Адем, 
Хусковић Екрем, Јелић Бориша, Јерковић Нијаз, 
Јусуфовић Фехим, Калајџић Неђо, Казазић Мехмед, 
Кпсељаковић Фадил, Количић Живорад, Крушевић 
Вељко, Кучић Франц, Ласић Божо, Лелас Илија, 
Ликић Халид; 

Марковић Јово, Мартиновић Јосип, Моравац 
Недо, Петковић Милован, Филиповић Милан, Ракић 
Бранко, Шабановић Омер, Шимић Мато, Шимуновић 
Фрањо, Топаловић Данило, Туигуз Спасоје, Ватрић 
Назиф, Вукадиновић Владо. 

Бр. 56 
И април 1968 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

претседател иа Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата од лучу ви 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на пријателските односи помеѓу ору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Народна Република Монго-
лија 

СО ОРДЕН НА НхАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

генерал-полковиикот 2amjangijn Lhagvasuren, 
министер за одбрана; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-Мајорот Badrahin 2ambalsuren министер 
за безбедност; 

геперал-мајорот Ravdagijn Gunsev, прв заменик 
на министерот за безбедност; 

тонерал-мајорот В. Ceden-Is; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО.ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: G. Kadna и Е. Cerendorz; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: О. Suh — Ocir, B.Dervelzin и 
D. Dasceren; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

мајорот D. Culun. 

Бр. 59 
15 април 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

492. Одлука за утврдување доплонителеи из-
нос на глобалната девизна квота на про-
изводствените работни организации за 
1969 година — — — — — — — — 888 

493. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукцио-
ни материјал за 1969 година — — — 889 

494. Одлука за постапката на утврдувањето и 
распределбата на стоковните контингенти 
на девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1969 година — — — — — — 891 

495. Одлука за работните организации што су-
ровините и други репродукциони мате-
ријал, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат 
во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1969 година 892 

496. Одлука за увозот во 1969 година на сто-
ките чиј увоз е условно слободен — — 894 

497. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран — — — — 898 

498. Решение за измени на југословенските 
стандарди за испитување на лесонит-пло-
чите — — — — — — — — — — 902 
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