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546. 

Врз основа на членот 37 страв 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 и 28/66), во врска со членот 20 од 
Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66) и точката 1 од Одлуката за пос-
тапката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти односно девизните контингенти за увоз 
на стоки („Службен лист на СФРЈ",-бр. 37/66), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И 
ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТО-

КИ ВО 1967 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 

стоковните и девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/66, 26/67 и 30/67) во точката 2 под А. Репродук-
ционен материјал, на крајот се додаваат четири 
ноел алинеи, кои гласат: 
„045-10-20 'Рж за сеидба 10.02 3.000 kg 
121-00-24 Тутун ферментиран 

друг 24.01/2 3.500 kg 
276-40-30 Азбестно брашно 25.24/2 1.000 kg 
321-40-30 Јаглен камен друг 27.01/ld 58.000 t". 

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

Р. п. бр. 102 
27 септември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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Врз основа на членот 20 од Законот за девизно-
то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66) и 
членот 37 од Законот за прометот на стоки и услу-
ги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 28/66), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ 
ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА СТОКИ ВО 1968 ГОДИНА 
1. Стоките за кои со 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 и 
32/67) е определено да се увезуваат врз основа на 
стоковен контингент, во 1968 година можат да се 
увезуваат до количините (стоковен контингент) од-
носно вредностите (девизен контингент) утврдени со 
посебни прописи на Сојузниот извршен совет, 

2. Предлог за утврдување на стоковен контин-
гент или девизен контингент на Сојузниот извршен 
совет му дава Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, по претходно прибавено мислење 
од Сојузн-ата стопанска комора, на предлог од Со-
јузниот 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 
трговски и други спогодби, износот и видот на де-ч 
визите, а по потреба и земјата од која се врши уво-
зот, како и динамиката на користењето на деви-
зите, и роковите во кои работните организации тре-
ба да се спогодат за меѓусебната распределба на ут-ч 
врдееиот стоковен односно девизен контингент. 

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

Ако работните организации не постигнат спо-
годба за распределба на стоковниот контингент од-
носно на девизниот контингент во роковите што ш 
определил Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија распределбата на стоковниот контингент 
односно на девизниот контингент на одделни работ-
ни организации ќе ја изврши Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, во спогодба со Со-
јузниот секретаријат за стопанство, а по прибавено 
мислење од Сојузната стопанска комора, 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 на оваа 
одлука се зголемува за 10% со тоа тој на голем ен 
дел на контингентот fco целина да се користи за 
зголемување на производството и извозот на сто-
ки на пазари на кои се остваруваат девизи што се 
од значење за одржувањето на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања на Југославија. Во границите 
на тој зголемен дел на конти-нгентот сојузниот се-
кретар за надворешна трговија го зголемува кон-
тингентот на оние работни организации што во од-
нос на својот досегашен извоз ќе 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 про-
изводството на стоки наменети за\ извоз со кои се 
остваруваат девизи што се од значење за ликвид-
носта во меѓународните плаќања на Југославија. 

7. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
донесува по потреба, поблиски прописи за начинот 
на поднесувањето извештаи за постигнатата рас-
пределба на стоковниот контингент односно на 
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визниот контингент, кико 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 од-
лука 

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

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

Р, п. бр. 96 
27 септември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, е. р% 
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Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-
визното работење („Службен лист на СФРЈ41, бр. 
23/66) 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. 14/66 и 
28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1Ш ГОДИНА 
1. Износот и видов,ите на девизите за плаќање 

на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали за 1968 водана врз основа на глобалната 
девизна квота, ги сочинуваат вкупниот износ и ви-
довите девизи што за работните организации се 
утврдени со решенијата на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија донесени врз основа на 
Одлуката за утв,рдуваше и распределба на гло-
балната девизна квота за плаќање на увозот на 
су,ровини и други репродукциони материјали за 
1967 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 37/66, 
4/67, и 9/67). 

Во износот од ставот 1 на оваа точка не се за-
сметува износот што по пресметките произлегле не-
ко побарувачко односно долговно салдо на работ-
ните организации спрема овластените банки по до-
говорите склучени во Г966 година во смисла на 
,членот 96 од Законот за девизното работење. 

2. На работна организаија Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, врз основа на неј-
зино барање, и ја утврдува со решение во грани-
ците на износот од точката 1 на оваа одлука гло-
балната девизна квота за увоз. на суровини и дру-
ги репродукциони шгтеријали — во височината 
на износот на девизите што ќ бил утврден во 1967 
година за увоз на тие произведе, а согласно со ди-
намиката утврдена за таа година, без засметување 
на износот од точката 1 став MS на оваа одлука. 

а Работните организации можат во рамките на 
ррупацигите на сродни дејности во Сојузната сто-
панска комора договорно да извршат распределба 
на девизите од точката 2 на оваа одлука. . 

Прераспределбата на девизите во ежела на ста-
вот 1 на оваа точка работните организации мораат 
да ја извршат до 15 ноември 1967 година. 

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

4. Ако Сојузниот извршен совет го зголезди 
вкупниот износ на девизите за плаќање на увозот 
на суровини и, други репродукциони материјата! 

врз основа на глобалнана девизна квота над изно-
сот утврден во точката 1 на оваа одлука, распре-
делбата на тој износ на зголемената глобална де-
визна квота на одделни групации сродни дејности, 
ја врши Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за 
стопанство, а по претходно прибавено мислење од 
Сојузната стопанска комора. При оваа распределба 
првенствено ќе се обезбеди поголемо учество на 
групациите на работните организации што со сво-
јот извоз остваруваат девизи што се од значење за 
одржување ликвидноста во меѓународните плаќаа 
ња на Југославија. 

Распределбата на износот на зголемената гло-
бална девизна квота на одделни работни организа-
ции ја вршат работните организации договорно во 
рамките на групациите на сродните дејности во 
Сојузната стопанска комора. 

5. При распределбата на износот на зголемена-
та глобалната девизна квота (точката 4) на оддел-
ни работни организации во рамките на групацијата, 
треба особено да се води сметаа за тоа со кој дел 
на своето вкупно производство одделни работни 
организации учествуваат во извозот, и мора да се 
обезбеди поголемо учество на оние работни органи-
зации што со својот извоз остваруваат девизи што 
се од значење гза одржување ликвидноста во меѓу-
народните плаќања на Југославија. 

При распределбата на износот на зголемената 
глобална девизна квота на одделни работни орга-
низации се утврдуваат износите и видовите девизи 
и динамиката на нивното користење, со тоа што ко-
ристењето на девизите треба, по правило, да беде 
рамномерно распоред еко на одделни квартали. 

6. По извршената распределба на износот на 
зголемената глобална девизна квота на одделни 
работни организации Сојузната стопанска' комора 
му доставува извештај за извршената распределба, 
со соодветна документација, на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, кој на секоја работ-
на организација ќе и издаде за тоа решение во рок 
од 15 дена од денот на приемот на извештајот. 

7. Се смета дека договорот за распределба на 
износот на агол галената глобална девизна квота е 
постигнат ако сите работни организации на однос-
ната групација ја прифатиле предложената рас-
пределба. 

Ако за договорот за распределба на износот на 
зголемената глобална девизна квота во групација-
та е постигнато мнозинството предвидено со Ста-
тутот на Сојузната стопанска комора за донесу-
вање заклучоци (член 174 став 1 од Статутот), Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија мо-
же да земе дека тоа мнозинство на работни орга-
низации постигнало договор за распределба на тој 
износ и за тоа на тие работни организации ќе им 
издаде решенија. За работните организации на од-
носната групација што не го прифатиле договорот 
на мајчинството за распределба на износот на зго-
лемената глобална девизна квота, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, на нивно барање, 
а по претходно прибавено мислење од Сојузната 
стопанска комора, ќе донесе решенија за распре-
делба на тој износ. 

8. АКО работните организации не постигнат до-
говор за распределба на ^ износот на зголемената 
глобална девизна квота, ќе му достават запи-сник, 
со соодветна документација, на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, кој, придржувајќи 
се кон критериумите од точката 5 став 1 на оваа 
одлука, ќе ги утврди износите на зголемената гло-
бална девизна квота за одделни работни организа-
ции и за тоа ќе им издаде решенија. 

Пред донесувањето на решението од ставот 1 на 
оваа точка сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, по правило, ќе формира стручна комисија 
од цретставеици на одделни органи и организации, 
која дава мислење за распределбата на износот на 
зголемената глобална девизна квота на одделни 
работни организации. 
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9. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1967 година не се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота, а кои во 1968 
година ќе се увезуваат врз основа на глобалната де-
визна квота, производствената работна организаци-
ја што ги увезувала тие суровини и други репро-
дукциони материјали може до 31 март 1968 година 
да поднесе барање да ќ се утврди износот на де-
визите за плаќање на увозот на тие суровини и 
репродукциони материјали за 1968 година. 

Барањето за утврдување на износот на девизи-
те производствената работна организација му го 
поднесува на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, кој, по претходно прибавено мислење 
од Сојузната стопанска комора ќе и го утврди на 
работната организација износот на девизите за пла-
ќање на увозот на суровини и други реп.родукцио-
ни материјали од ставот 1 на ,оваа точка и за тоа 
ќе и издаде решение. Износот на девизите на про-
изводствената работна организација ќе и се утврди 
во височина на девизите што таа ги искористила за 
плаќање на увозот на односните суровини и други 
репродукциони материјали во 1966 година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен во рок од 15 дена од денот на пријавено-
то мислење од Сојузната стопанска комора да до-
несе решение за утврдување на производствената 
работна организација износот на девизите од ста-ч 
БОГ 1 на оваа точка. 

10. За суровините и другите репродукциони мате-
ријали што во 1967 година ое увезувале врз основа 
на глобалната девизна квота, а кои во 1968 година 
не ќе се увезуваат по тој основ, се намалува глобална-
та девизна квота за 1968 година за износите на де-
визите користени за таа стока во 1966 година. 

11. Работните организации можат да вршат увоз 
и плаќања на товар на глобалната девизна квота 
утврдена во смисла на оваа одлука, почнувајќи 
од 1 јануари 1968 година. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка работните организации можат и пред 1 ја-
нуари 1968 година да вршат увоз на сезонски про-
изводи ако за тоа прибават согласност од Народ-
ната банка на Југославија што таа ја дава во спо-
годба со Сојузниот секретаријат за надецрешна тр-
говија и со Сојузниот секретаријат за стопанство. 

12. Неискористените девизи на глобалната де-
визна квота за 1968 година можат да се користат и 
во наредната година. 

13. Работната организација врши плаќање на 
суровини и други репродукциони материјали што ги 
увезува врз основа на глобалната девизна -квота, 
преку овластената банка што самата ќе ја избере. 

14. 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, посебно за потребите на новоос-
новани работни организации што ќе се пуштаат во 
погон во 1968 година, Сојузниот извршен совет. 

Како новоосновани работни организации во 
смисла на оваа одлука се сметаат и работните ор-
ганизации што се основани во 1967 година а кои за 
таа година не добиле девизи за увоз на суровини 
и други репродукциони материјали за кои е про-
пишан увоз врз основа на глобалната девизна квота. 

15. Работните организации од точката 14 на оваа 
одлука барањата за утврдување на износот на де-
визите за плаќање на производите за кои е пропи-
шан увоз врз основа на глобалната девизна квота 
му ги поднесуваат на Сојузниот секретаријат за 
стопанство, кој тие барања по претходно прибавено 
мислење од Сојузната стопанска комора, со свое 
мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат 
За надворешна трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
со решение ја утврдува глобалната девизна квота 
за одделни работни организации од ставот 1 на оваа 

точка, при што предимство и дава на онаа работна 
организа.ција чие производство е од посебно зна-
чење за зголемување на ликвидноста на билансот 
и за снабденоста на домашниот пазар, имајќи ја 
предвид глобалната девизна квота на други исторо-
дни работни организации. 

16. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи За начинот 
на поднесувањето на барањата од точ. 2, 9 и 15 на 
оваа одлука и за документацијата што се поднесува' 
кон тие барања, како и за начинот на доставувањето 
на податоците и документацијата потребни за утвр-
дување износот на девизите од точката 10 на оваа 
одлука. 

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

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

Р. п. бр. 97 
27 септември 1967 година 

Белград 

Сојузен т а р т е в совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

549. 

Врз основа на членот 20 став 3 од Заколеа за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ4', бр. 
29/66), во врска со 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 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ 
ВО 1967 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УС-

ЛОВНО СЛОБОДЕН 

1. Во Одлуката за увозот во 1967 година на сто-
ки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66, 9/67 и 32/67) во точката 9 по ста-
в-от 3 се додаваат два нови става, кои гласат: 

„Увоз на стоки за сопствени потреби за кои е 
пропишан условно слободен увоз, работната орга-
низација од ставот 1 на оваа точка може да врши 
слободно по 1 октомври 1967 година од денот кога 
по преземените обврски за целата 1967 година ќе от-
купи девизи по договорот што со овластената банка 
го склучила во смисла на точката 7 став 1 од оваа 
одлука. 

Девизите што работните организации ги отку-
пиле по преземените обврски во 1967 година, можат 
тие во 1968 година да ги користат за плаќање уво-
зот на стоки за кои во 1967 година е проп,ишан ус-
ловно слободен увоз, со тоа што во врска со корис-
тењето на тие средства не се здобиваат со правото 
на слободен увоз на стоки за кои е пропишан ус-
ловно слободен увоз за 1968 година." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот де^ 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 98 
27 септември 1967 година 

Бел1Град 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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550. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
во врска со членот 37 од З-аконот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист шГ СФРЈ", бр. 
14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗОТ ВО 19(58 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ 

УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН 

1. Износот и видовите на пресметковни девизи 
за плаќање на одделни видови суровини и други 
репродукциони материјали и производи наменети за 
лична потрошувачка, чиј увоз во 1968 година е 
условно слободен, ги сочинуваат вкупниот износ и 
видовите девизи што претставуваат противвредност 
на тие стоки содржани во стоковните листи утвр-
дени за 1968 година со одделни земји со кои се склу-
чени спогодби за плаќање по пат на клиринг. 

За земјите со који до денот на утврдувањето на 
девизите од ставот 1 на оваа точка не се утврдени 
стоковни листи за 1968 година, износот и видовите 
на пресметковни девизи ќе се утврдат врз база на 
стоковните листи од долгорочните спогодби односно 
од стоковните листи за 1967 годин-а, односно врз 
база на увозот од тие земји извршен во 1967 година. 

2. Износот и видовите на пресметковни девизи 
за одделни видови или групи стоки, вклучувајќи ја 
и количината на одделна сток-а. и динамиката на 
користењето на девизите за одделна стока од точ-
ката 1 на оваа одлука, освен за производите наме-
нети за лична потрошувачка, ги утврдува и ги рас-
пределува на одделни групации Сојузниот секрета-
ријат за надворешни^ трговија, во спогодба со Со-
јузниот секретаријат за финансии и со Народната 
банка на Југославија. 

3. Распределбата на девизите односно количи-
ните на соодветните стоки од точката 1 на оваа 
одлука ја вршат заинтересираните работни орга-
низации договорно во рамките на групацијата н-а 
корисниците на односните стоки формирани во Со-
јузната стопанска комора. 

Со распределбата од ставот 1 на оваа точка се 
утврдуваат износите и видовите девизи односно ко-
личините на стоки и динамиката на нивното корис-
тење по квартали, со тоа што за првото полугодие 
на 1968 година мора да биде распределено најмалку 
50% од утврдениот вкупен износ на девизите. 

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

5. Се смета дока договорот од точката 3 на 
оваа одлука е постигнат ако сите работни организа-
ции од односната групација ја прифатиле предло-
жената распределба. 

Ако за договорот за распределбата од точката 
1 на оваа одлука е постигнато во групацијата мно-
зинството предвидено со Статутот на Сојузната сто-
панска комора за донесување заклучоци (член 174 
став 1 од Статутот), Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија може, доколку со постигнатиот 
договор се обезбедува преземање ira соодветната 
обврска на тие работни организации, да земе дека 
тоа мнозинство на работни организации постиг-
нало договор и за тоа ќе им издаде решение на тие 
работни организации 

За работните организации на односната група-
ција што не го прифатиле договорот на мнозин-
ството, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на нивно барање, в по претходно прибавено 
мислење од Сојузната стопанска комора, ќе донесе 
решение за распределба на девизите од точката 1 на 

ОБаа одлука, земајќи го, по правило, износот на де-
визите што тие го користеле во 1967 година. 

6. Ако работните организации не постигнат до-
говор за распределба на износот на девизите за ус-
ловно слободен увоз на одделни работни организа-
ции, ќе му достават записник, со соодветна доку-
ментација, на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кој ќе изврши распределбата ма износот на 
девизите на одделни работни организации и за тоа 
ќе им издаде решенија. 

7. При распределбата на износот на девизите од 
точ. 1 и 2 според одредбите на точ. 3 и 6 од оваа 
одлука, на одделни работни организации, треба осо-
бено да се води сметка за користењето на соодвет-
ните стоки од увоз во поранешните години, како и 
за обемот на нивниот извоз во земјите чии пресмет-
ковни девизи сочинуваат предмет на минималните 
обврски од точката 1 на оваа одлука. 

Ако работните организации при договарањето 
за распределбата на девизите не се придржуваат 
кон одредбите на ставот 1 од оваа точка и кон од-

редбата на точката 3 став 2 од оваа одлука. Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија може да 
изврши распределба на девизите според точката 6 
на оваа одлука. 

8 Работните организации се должни во рок од 
15 дена од денот ита приемот на потврдата од точ-
ката 4 односно на решението од точката 6 на оваа 
одлука, да склучат со овластените банки договори 
за купување девизи и за роковите за купување де-
визи за плаќање на увозот на стоки за кои е про-
пишан условно слободен увоз. 

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

9. Работната организација се здобива со право 
на слободен увоз на стоки за сопствени потреби за 
кои стоки е пропишан условно слободен увоз кога 
со овластената банка ќе склучи договор од точката 
8 став 1 на оваа одлука и кога според договорот што 
го склучила со овластената банка за увоз на тие 
стоки, ќе откупи девизи за текуштиот квартал на 
1968 година. 

Работните организации што во изминатите квар-
тали на 1968 година го користат правото за слободен 
УЕОЗ и плаќање на стоки во смисла на ставот 1 од 
ОЕаа точка, се должни во договорените рокови во 
целина да ги откупат девизите за кои според дого-
ворите склучени со овластените банки преземале 
обврски за откуп. Овластените банки се должн-и 
по истекот на секој квартал да ја задолжат жиро-
сметката на работните организации за износите на 
неизвршените обврски од договорот, ако со дого-
ворот е предвидено банката во таков случај да 
маже да ја задолжи жиро-сметката на работната 
организација. 

10. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Сојузната стопанска комора, 
може да даде согласност трговските стопански орга-
низации да можат во свое име и за своја сметка 
слободно да увезуваат одделни видови стоки за кои 
е пропишан условно слободен увоз, ако снабдуваат 
производствени организации што не учествувале во 
распределбата на девизите во смисла на оваа одлука, 
ако преку свои складови и дуќани снабдуваат по-
голем број потрошувачи и ако по пат на сите заин-
тересирани групации обезбедуваат извршување на 
увозот на односната стока од стоковните листи. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може по исклучок, на предлог од Сојузната стопан-
ска комора, да и даде согласност на производствена 
организација што не учествувала во распределбата 
на девизите од точката 1 на оваа одлука, да увезува 
одделна стока за која е пропишан условно слободен 
увоз, ако преку заинтересираните групации се обез-
бедува извршувањето на увозот на односната стока 
од стоковните листи. 

11. Сојузниот секретаријат за стопанство, во спо-
годба со Сојузниот секретаријат з̂ а надворешна тр-
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говија и со Народната банка на Југославија, го 
утврдува најмалиот износ на девизи за плаќање на 
увозот на производи наменети за лична потрошу-
вачка 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 помеѓу себе работните 
организации - увозници и други работни органи-
зации — корисници на производи наменети за лична 
потрошувачка. 

Решение за распределба на износот на девизите 
на одделни работни организации донесува Сојузниот 
секретаријат за стопанство. 

Во поглед на распределбата на девизите, нивното 
користење, доставувањето на извештајот, донесу-
вањето на решенија и др. за увоз на производите 
раменети за лична потрошувачка за кои е пропи-
шан условно слободен увоз, согласно ќе се приме-
нуваат одредбите од оваа одлука. 

12. Сојузните органи на управата од точ. 2 и 11 
на оваа одлука се должни до 30 ноември 1967 година 
да ги утврдат износите и видовите девизи за увоз на 
стоки за одделни намени за кои е пропишан услов-
но слободен увоз. 

13. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија во спогодба со сојузниот секретаријат за стопан-
ство а по претходно приба-вено мислење од Сојузната 
стопанска комора, го утврдува за новооснованите ра-
ботни организации, на нивно барање, минималниот 
износ на девизите за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали за кои е 
пропишан условно слободен увоз. што истите го 
користат согласно со одредбите на оваа одлука. Ми-
нималниот износ на девизите се утврдува во рам-
ките на износите на девизите утврдени според од-
редбите на оваа одлука за другите работни органи-
зации, со тоа што тој износ по правило, да му одго-
вара на износот на девизите што го преземале други 
работни организации со сличен асортиман и обем 
на производството. 

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во согласност со заинтересираната работна ор-
ганизација, може кога ќе настапат исклучителни 
околности, да ја измени динамиката и да ја намали 
обврската за откуп на минимален износ на прес-
метковни девизи, на образложен и документиран 
предлог од Сојузната стопанска комора, и тоа само 
ако врз основа на овој предлог и документација и 
со преиспитување на други факти се утврди дека 
поради околностите што работната организација не 
можела да ги предвиди е оневозможена набавка на 
соодветни стоки. 

15. Работните организации што со овластените 
банки склучиле договори од точката 8 став 1 на оваа 
одлука можат договорно да ги пренесуваат една 
на друга правата и обврските од договорите склу-
чени со овластените банки, а под условите од пр-
вобитните договори. 

16. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува по потреба, поблиски прописи за начинот 
на поднесувањето на барањата од точ. 5 и 13 на 
оваа одлука и за исправите кон тие барања, како 
и за податоците што записникот од точката 5 на 
оваа одлука мора да ги содржи. 

17. Технички упатства за примена на оваа од-
лука дава Народната банка на Југославија. 

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

Р. п. бр. 100 
27 септември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с р. 

551. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 
1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66) и членот 37 став 2 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 и 28/66), Сојузниот извршен 
совет донесува. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 
1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 

условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Од-
луката 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 и 32̂ 67), во секторот 7 
— Машини и транспортни уреди, во редните бро-
еви: 582, 584, 586, 588, 593, 594, 595 и 596, во колоната 
6 буквите на кратенката „ГДК" се заменуваат со 
буква на кратенката „Д4'. 

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

Р. п. бр. 101 
27 септември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р, 

552 

Врз основа на членот 25 од Законот за девизно-
то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/66), 
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 ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ 

ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1968 
ГОДИНА 

1. Производствените работни организации од 
гранките 117 — Метална индустрија, 118 — Бродо-
градба. 119 — Електроиндустрија, 124 — Текстилна 
индустрија, освен претпријатијата за произв-одство 
на конопно и ленено влакно и претпријатијата за 
производство на предиво од тврди влакна (освен од 
јута) и 127 — Прехранбена индустрија, и тоа само 
претпријатијата за преработка и конзервирање ри-
би, увезуваат суровини и други репродукциони ма-
теријали за чиј увоз е пропишана глобална девизна 
квота и девизен контингент, во определен однос 
на плаќањето на увозот според остварениот девизен 
прилив по извозот па ни,вните производи. 

2. На работните организации од точката 1 на 
оваа одлука Сојузниот секр-етаријат за надворешна 
трговија со решение им го утврдува од,носот на 
плаќањата на увозот на суровин,и и други репро-
дукциони материјали за члј увоз е пропишана гло-
бална девизна кзота и девизен контингент според 
остварениот девизен прилив по извозот, во висо-
чина на односот што бил утврден за 1967 година. 

3. Работните организации можат во рамките на 
групациите на сродни дејности во Сојузната сто-
панска комора договорно да извршат распределба 
на целиот износ на девиз,ите од точката 2 на оваа 
одлука, заради утврдување на просечниот односно 
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индив-идуалниот однос помеѓу плаќањето по увозот 
и девизниот прилив по извозот. 

Распределбата во смисла на став-от 1 на оваа 
точка работн-ите организации можат да ја извршат 
до 15 ноември 1967 година. 

4. Ако Сојузниот извршен совет на работните 
организации од точката 1 на оваа одлука им утвр-
ди дополнителен износ на средства на глобалната 
девизна квота или ако го коригира односот помеѓу 
плаќањата по увозот и девизниот прилив во из-
возот во корист не тие организации, распределба 
на дополнителниот износ односно на коригираниот 
однос на одделни работни организации, вршат ра-
ботните организации договорно во рамките на гру-
пации^ на сродни дејности во Сојузната стопанска 
комора. 

Предлог за утврдување на дополнителниот из-
нос односно за коригирање на односите на Сојуз-
ниот извршен совет му поднесува Сојузниот секре-
таријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија и со Сојуз-
ниот секретаријат за финансии, а но претходно 
прибавено мислење од Сојузната стопанска комора. 

Распределба на дополнителниот износ односно 
ва корегираниот однос на одделни групации врши 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии, на 
предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, 
а по претходно прибавено мислење од Сојузната 
стопанска комора, при што ќе се обезбеди поголемо 
учество на работните организации што со својот 
текушт извоз и со извозот за изминатите две го-
дини, остваруваат во поголема мера девизи што се 
од значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања на Југославија. 

5. Се смета дека договорот од точката 4 на оваа 
одлука е постигнат ако сите работни организации 
односно групации ја прифатиле предложената рас-
пределба 

Ако за договорот во групација е постигнато 
мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната 
стопанска комора за донесување на заклучоци (член 
174 став 1 од Статутот), Сојузн,иот секретаријат за 
надворешна трговија може да земе ,дека тоа мно-
зинство на работни организации постигнало договор 
за распределба на девизите од точката 4 на оваа 
одлука и за тоа на тие работни организации ќе 
им издаде решенија. За работните организации на 
односната групација што не го прифатиле догово-
рот на мнозинството, Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, на нивно барање, а по претходно 
приба-вено мислење од Сојузната стопанска комора, 
ќе донесе решение за утврдување на односот, при-
држувајќи се гори тоа кон критериумите од точката 
7 на оваа одлука. 

6 За работните организации од гранките наве-
дени во точката 1 од оваа одлука на кои за 1967 
година им е утврден износот на глобалната девизна 
квота во апсолутен износ, може и за 1968 година 
да им се утврди апсолутен износ на глобалната 
девизна квота, согласно одредбите на точ. 2 до 5 
од оваа одлука. 

7. Работните организации групирани според 
сродноста на свотата дејност, при распределбата на 
износот од ТСРЧ. 3 и 4 на оваа одлука на одделни 
работни организации, ќе им дадат предимство на 
оние работни организации што со својот извоз 
остваруваат девизи од значење за ликвидноста во 
меѓународните плаќања на Југославија и кај кои 
учеството на извозот во вкупната реализација е по-
големо од просечното учество во извозот во вкуп-
ната реализација на целата групација. 

8. По извршената распределба во смисла на 
тон. 3 и 4 на оваа одлука, Сојузната стопанска 
комора му доставува извештај за извршената рас-
пределба, со соодветна документација, на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја 
работна организација ќе и издаде за тоа решение 

во рок од 15 дена од денот на приемот на изве-
штајот. 

9. Ако работните организации не постигнат до-
говор во смисла на точката 4 став 1 од оваа одлука, 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе 
го утврди дополнителниот износ односно коригира-
ниот Однос за од,делни работни организации и за 
тоа на тие работни организации ќе им издаде ре-
шенија, придржувајќи се кон критериумите од точ-
ката 7 на оваа одлука. 

Пред донесувањето на решенијата од ста-вот 1 
на оваа точка, сојузниот секретар за надворешна 
трговија, по правило, ќе формира стручна комисија 
од претставници на одделни органи и организации, 
која дава мислење за распределбата на глобалната 
девизна квота на одделни работни организации. 

10. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1967 година не се увезувале по ос-
новот на глобалната девизна квота, а кои во 1963 
година се увезуваат врз основа на глобалната де-
везна квота, производствените работни организации 
од точката 1 на оваа одлука што ги увезувале тие 
суровини и други релодукциони материјал можат 
до 31 март 1968 година да поднесат барање да им 
се утврди износот не девизите за плаќање на уво-
зот на тие суровини и репродукциони материјали 
за 1968 година. 

Барањето од ставот 1 на оваа точка работната 
организација му го поднесува на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, кој, по претходно 
прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, 
ќе и го утврди на работната организација износот 
на девизите за плаќање на увозот на производи 
за кои е пропишан увоз по основот на глобалната 
девизна квота, а во височината на девизите иско-
ристени за плаќање на увозт на односните суро-
вини и други репродукциони материјали во 1966 го-
дина од страна на таа работна организација. Со 
вака утврдената глобал,на девизна квота се кори-
гира утврдениот однос од точката 2 на оваа одлука 
и за тоа на работната организација к се издава 
решение. 

11. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1967 година се увезувале врз осно-
ва на глобалната девизна квота, а кои во 1968 го-
дина не ќе се увезуваат по овој основ, на производи-
тел вите работни организации од точката 1 на оваа 
одлука што ги увезувале тие суровини и други ре-
продукциони материјали, им се коригира односот 
помеѓу плаќањата по увозот и девизниот прилив 
по извозот за 1968 година — за износот на девизите 
искористени за плаќање на увозот на односните су-
ровини и други репродукциони материјали во 1966 
година. 

12. На производствените работни организации 
што им припаѓаат на гранките од точката 1 на 
оваа одлука, а не кои за 1967 година не им бил 
утврден односот помеѓу плаќањата по увозот и 
приливот по извозот, како и на новооснованите од-
носи на производствените работни организации мо-
же, на нивно барање, да им се утврди за 1968 го-
дина односот помеѓу плаќањата по увозот и при-
ливот по извозот. 

Работните организации од craiBor 1 на оваа точ-
ка за утврдување на односите помеѓу плаќањата 
по увозот и приливот по извозот за 1968 година му 
поднесуваат барање на Сојузниот секретаријат за 
стопанство, кој тие барања, по претходно прибаве-
но м.ислење од Сојузната стопанска комора, со свое 
мислење му ги доставува на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија со решение го утврдува 
односот помеѓу плаќањата по увозот и приливот по 
извозот, со тоа тој однос да му биде п,риближен 
на утврдениот однос за слични производствени ра-
ботни организации и не може да биде поповолен од 
просечниот однос утврд-ен за односната групација. 
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ii 
13. Врз основа на решението на Сојузниот се-

кретаријат за надеорешна трговија за утврдениот 
однос помеѓу плаќањата по увозот и девизниот при-
лив по извозот, работната организација склучува 
со овластената банка, што сама ќе ја избере, до-
говор за плаќање на увозот во определен однос 
опрема остварениот девизен прилив по извозот. 

14. Работните организации што спрема односот 
од договорот со овластената банка оствариле де-
визен прилив по извозот поголем од плаќањата 
по увозот, можат плаќањата по увозот да ги вр-
шат зависно од остварувањето на девизниот прилив 
по извозот. 

Работните организации што според односот од 
договорот со овластената банка имале плаќање по 
увозот поголеми од девизниот прилив по извозот, 
можат плаќањата по увозот да ги вршат зависно 
од остварувањата на девизниот прилив по извозот 
само до апсолутниот износ од решението на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. 

По искористувањето на износите од ставот 2 
на оваа точка работните организации можат пла-
ќањата на увозот да ги вршат во височина на де-
визниот прилив на остварениот извоз на производи 
од сопствено производство. 

15. Работните организации што во смисла на 
точката 1 од оваа одлука не се обврзни суровините 
и другите репродукциони материјали да ги увезу-
ваат во определен однос според остварениот увоз 
на своите производи, можат да предложат увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за кои 
е пропишан увоз врз осново на глобалната девизна 
квота и девизниот контингент да го вршат во опре-
делен однос на плаќањата на увозот според оства-
рениот девизен прилив по извозот на нивните про-
изводи. 

Предлог за утврдување на односот во смисла 
на ставот 1 на оваа точка, работната организација и 
поднесува на Сојузната стопанска комора која тој 
предлог со свое мислење му го доставува на Сојуз-
ниот секретаријат за на-дворешна трговија. 

Ако предлогот од ставот 2 на оваа точка го 
поднесуваат повеќе работни организации групира-
ни според сродноста на своите дејности, тие работни 
организации можат договрно да ги утврдуваат и 
да му ги предлагаат на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија за секоја работна организаци-
ја износите на девизниот прилив по извозот и из-
носите на плаќањата по увозот, како и односите 
што од тоа произлегуваат. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја, врз основа на предлозите и мислењата од ста-
вот 2 односно од ставот 3 на оваа точка, го утвр-
дува со решение за секоја работна организација од-
носот што произлегува од девизниот прилив по из-
возот и од плаќањата по увозот, со тоа што од-
носот на плаќањата по увозот спрема девизниот 
прилив по извозот за работната организација не 
може да биде поповолен од односот што би произ-
легле л од примената на одредбата на точката 10 
став 4 од Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен 
Однос според остварениот девизен прилив по увозот 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 9/67, 17/67 и 
33/67) 

Врз основа на решението од ставот 4 на оваа 
точка работната организација склучува со овласте-
н-ата банка што салва ќе ја избере, договор за пла-
ќање на увозот во определен однос според оства-
рени-от девизен прилив по извозот. Работната ор-
ганизација врши плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони материјали за кои е про-
пишан увоз врз основа на глобалната девизна квота 
и девизниот контингент — со д-евизи на кои има 
право според девизниот прилив остварен во рам-
ките на овој договор. 

16. За производствените работни организации од 
гранката 118 — Бродоградба, односот помеѓу пла-

ќањата по увозот и девизниот прилив по извозот 
се утврдува, до донесувањето на нов пропис за 
1966 година, врз основа на Одлуката за утврдување 
на конечниот однос помеѓу плаќањата по увозот 
според остварениот девизе-н пр-илив по извозот за 
производствените работни ^организации од гранката 
118 - Бродоградба ^„Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/67). 

17. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начи-
нот на утврдувањето на односите помеѓу плаќања-
та по увозот и приливот по извозот од точката 2 на 
оваа Одлука, за начинот на поднесувањето на ба-
рањето од точ. 5, 10 и 12 на оваа одлука и за 
документацијата што се поднесува кон тие 
барања, за доставувањето податоците и до-
кумента.ција потребна за утврдување износот 
на девизите од точката 11 на оваа одлука, како и 
за начинот на поднесувањето на предлозите од точ-
ката 15 на о-в-аа одлука и за документацијата што 
се поднесува коц тој предлог. 

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

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на обја-вувањето в-о „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 99 
27 септември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ШЕФОТ НА 
ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ 
НА ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИ-

НЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА 
I 

Се отповикува 
Станислав Копчок од должноста шеф на Пос-

тојаната делегација на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија при Организацијава на 
Обединетите нации во Женева. 

II 
Се назначува / 
Аугустин Папиќ, досегашен советник на Држа-

вниот секретар за надворешни работи, за шеф на 
Постојаната делегација на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија при Организацијата 
на Обединетите нации во Женева. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш 
У бр. 123 

25 септември 1967 година 
Белград \ 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на п,редлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО ЛУК-
СЕМБУРГ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМ-

БУРГ 

I 
Се отповика 
Стане Павлич од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Велико Вој-
водство Луксембург. 

II 
Се назначува 
Милош Лаловиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на СФРЈ во Белгија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Велико Војвод-
ство Луксембург, 00' седиште во Брисел. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 124 
25 септември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 4 од 6 февруари 1967 година 
објавува: 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за избор на пратеници на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија; 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за избор на одборници на општинските собра-
нија и Градското собрание на Скопје; 

Одлука за именување членови на Републичката 
изборна комисија за спроведување на изборите за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонка; 

Одлука за именување членови на Републичка 
изборна комисија за спроведување на изборите за 
избо-р на одборници на општинските собранија" и 
Градското собрание на Скопје; 

Решение за именување на општински изборни 
комисии за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија; -

Решение за именувале помошник на републич^ 
киот секретар за народна одбрана. 

Во бројот 5 од 13 февруари 1967 година објавува: 
Закон за именување и дополнување на Законот 

за придонесите и даноците на граѓаните; 
Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за републички придонеси и даноци на граѓа-
ните; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за финансирање на општествено-политичките за-
едници во Социјалистичка Република Македонија; 

Закон зо дополнителните средства на општи-
ните во периодот од 1967 до 1970 година; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за мелиоративните системи чија изградба се финан-
сира со учество на федерацијата; 

Закон за ловство; 
Одлука за определување состав на конкурсни 

комисии на стопанските организации во Социјали-
стичка Република Македонија;. 

Одлука за разрешување и именување член на 
Одборот за награда АВНОЈ; 

Одлука за именување Управен одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопан-
ски развиток на недоволно развиените краишта; 

Решение за распишување на избори за прате-
ници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија: 

Правилник за начинот на пријавувањето и од-
јавувањето на приемниците, за начинот на водење-
то евиденција за приемниците и нивните корисни-
ци, како и за начинот на собирање и плаќање на-
доместок за користење на приемниците; 

Решение за распишување на избори за одбор-
ници на Собранието на општината Битола. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

546. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување и распределба на стоковните и 
девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1967 година - - - - - - - - - 1009 

547. Одлука за постапката за утврдување и 
распределба на стоковните контингенти 
односно девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1968 година - — — - — 1009 

548. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукци-
они материјали за 1968 година — — — 1010 

549. Одлука за дополнение на Одлуката за 
увозот во 1967 година на стоки чиј увоз 
е условно слободен — — — — — — 1011 

550. Одлука за увозот во 1968 година на стоки 
чиј увоз е условно слободен — — — 1012 

551. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1013 

552. Одлука за работните организации што 
суровините и другите репродукциони ма-
теријали, чиј увоз е регулиран, ги увезу-
ваат во определен износ според остваре-
ниот девизен прилив по извозот во 1968 
годи.на — — — — — — — — — 1013 

Издава Новинска установа ,.Службен лист ва СФРЈ Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 224 
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