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47. 

Врз основа на точка 29 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на службите на Претседа-
телството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/74), Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, (на седницата од 
11 јануари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН СЕ-
КРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста заменик-генерален 
секретар на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија Чаловски Мит-
ко поради заминување на друга должност. 

Бр. 0-1 
14 јануари 1977 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Потпретседател, 
Видое Жарковиќ, с. р. 

48. 
Врз основа на член 20 став 4 од Законот за ут-

врдување и пресметување на вкупниот приход во 
основните организации на здружениот труд 
,,Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот 

извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВРЕД-
НОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕДОВРШЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

ТРГОВСКИТЕ СТОКИ 

1. Основните и други организации на здруже-
ниот труд (во натамошниот текст: основна орга-
низација), ги усогласуваат вредностите на залихите 
на недовршените производи, полупроизводите и де-
ловите, готовите производи, трговските стоки и 
стоките во консигнација и комисион (во натамош-
ниот текст: производите) на крајот на секоја годи-
на, на начинот и според постапката пропишана со 
оваа одлука. 

Под усогласување на вредностите на залихи-
те на производите, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира постапката во која се утврдува дека 
вредноста на залихите на производите искажана во 
книговодството, не е поголема од вредноста на тие 
залихи утврдена според просечната продажна цена 

остварена во последниот месец на продажбата, како 
и постапката за сведување на вредноста на тие за-
лихи искажани во книговодството на таа вред-
ност. 

2. Под залихи на производи, чија вредност на 
кракот на годината се усогласува се подразбираат 
залихите на производите што во книговодството се 
искажани на следните конта: 

1) 600 — Производство и сопствени Полупроиз-
води; 

2) 630 — Готови производи; 
3) 660 — Трговски стоки (вредноста од ова кон-

то намалена, односно зголемена за износот од кон-
тото 669 — Разлика во цената на трговските стоки); 

4) 670 — Стоки во консигнација и комисион 
(вредноста од ова конто намалена односно зголеме-
на за износот од контото 679 - Разлика во цената 
на стоките во консигнација и комисион). 

3. Под цена (по која производот се води во 
книговодството, Се подразбира цената искажана на 
едно од контата од точка 2 на оваа одлука нама-
лена, односно зголемена за износот на разликата 
во цената искажена на посебното конто. 

4. Под просечната продажна цена на одделен 
производ што е остварена во последниот месец на 
продажбата, се подразбира просечната продажна 
цена што е остварена во декември, а ако продаж-
бата не е вршена во декември, просечната про-
дажна цена на производот се пресметува врз ос-
нова на податоците за продажбата во последниот 
месец на продажбата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, основната организација што производите из-
везени во странство ги пресметува со купувачите 
според берзанските цени, може да одлучи просеч-
ната продажна цена за тие производи да ја пре-
сметува врз основа на податоците за продажбата 
во последните три месеци на продажбата. 

Просечната продажна цена на одделен произ-
вод што не е продаван во годината за која се со-
ставува завршната сметка, се утврдува врз основа 
на одделни цени на таквиот или сличен производ 
на пазарот. 

5. Просечната продажна цена на одделен про-
извод остварена во последниот месец на продажбата 
се пресметува така што реализацијата остварена 
во последниот месец на продажбата намалена за 
износот на дадените попусти на купувачот (рабати 
и сл.) и износот и направените трошоци на реали-
зацијата (трошоци на испраќањето и сл.) и зголеме-
на за износот на древните, регресите и компенза-
циите остварени по основ на продажбата на од-
носниот производ, ќе се подели со бројот на про-
дадените единици на производот. 

Основната организација што во последниот 
месец на продажбата, производот го продавала по 
една продажна цена при еднакви попусти, еднак-
ви трошоци на реализацијата и еднакви премии, 
регреси и компензации, наместо просечната про-
дажна цена остварена во последниот месец на 
продажбата ја утврдува продажната цена на од-
носниот производ врз основа на пресметката на 
продажбата (фактура, сметка и сл.). 
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6. Просечната продажба цена остварена во по-
следниот месец на продажбата се утврдува за од-
делни Полупроизводи и делови што се продаваат 
како готови производи на начинот од точ. 3 и 4 
на оваа одлука. 

Се смета, во смисла на оваа одлука, дека про-
сечната продажна цена остварена во последниот 
месец на продажбата за одделни Полупроизводи, де-
лови и недовршени производи е еднаква или пони-
ска од цената по која се искажани во книговод-
ството, ако основната организација утврдила дека 
цената по која готовиот производ, за чие производ-
ство се користат полупроизводите, деловите и недо-
вршените производи, искажана во книговодството 
е еднаква или пониска од просечната про-
дажна цена на тој производ остварена во послед-
ниот месец на продажбата. 

Просечната продажна цена остварена во по-
следниот месец на продажбата се утврдува за по-
лупроизводите, деловите и недовршените произво-
ди што не се продаваат на пазарот, сразмер-
но на просечната продажна цена остварена во 
последниот месец на продажбата на готовите про-
изводи за чие производство се користат полупро-
изводите, деловите и недовршените производи. 

По исклучок од одредбата на став 3 од оваа 
точка, основната организација може да одлучи 
како просечна продажна цена остварена во по-
следниот месец на продажбата за полупроизводите, 
деловите и недовршените производи да ја земе 
цената остварена со продажбата на готовите про-
изводи за чие производство се користат полупро-
изводите, деловите и недовршените производи, под 
услов при споредувањето со цените по кои се ис-
кажани во книговодството на цената утврдена спо-
ред точка 3 од оваа одлука да ги додаде матери-
јалните трошоци, амортизацијата и делот од доход 
што според важечките прописи може да се засмета 
во вредноста на залихите на готовиот производ. 

7. Вредностите на залихите на производите се 
усогласуваат според состојбата на 31 декември, што 
се утврдува со попис (инвентарисување) во соглас-
ност со важечките прописи. 

Основната организација што вршела попис на 
производите во текот на годината (континуирано 
инвентарисување) е должна состојбата утврдена со 
пописот да ја сведе на состојбата на 31 декември 
така што состојбата утврдена со пописот ќе ја 
зголеми односно намали врз основа на веродостојни 
исправи за прометот на залихите на производот. 

Состојбата на залихите на производот чии 
вредности ги усогласува основната организација 
ја (искажува во елаборатот за пописот, што ги со-
држи особено следните податоци: 

1) број на контото на кое во книговодството се 
искажува вредноста на односната залиха на про-
изводот; 

2) назив и номензклатурен број на ,производот, 
ако тие броеви ги користи; 

3) единица на мера по која производот се води 
во книговодството; 

4) количина на производите на залихи на 31 
декември; 

5) цена ,по која производот се води во книго-
водството (точка 3 став 1); 

6) просечна продажна цена ,на производот ос-
тварена во последниот месец на продажбата; 

7) разлика во цената за производот за кој е 
утврдено дема цената во одредбата под 5 е поголе-
ма од цената во одредбата под 6 од овој став; 

8. Ако основната организација утврди дека про-
сечната продажна Цена осварена во последниот 
месец на продажбата е еднаква или поголема од 
рената по која производот е искажан во книговод-
ството цената во книговодството не се менува. 

Ако основната организација утврди дека про-
сечната продажна цена остварена во (последниот 
месец на продажбата е пониска од цената по која 

производот е искажан во книговодството, цената 
во книговодството на товар на вкупниот приход се 
намалува за износот на разликата ( точка 7 став 3 
одредба под 7). 

9. Ако основната организација што залихите 
на трговските стоки во продавници во книговод-
ството ги води според ,продажната цена утврди де-
ка на контото 669 — Разлика во цената на тргов-
ските стоки постои позитивно отстапување од про-
дажната цена за одделни трговски сто,ки, не е дол-
жна за тие стоки, да ли усогласува вредностите на 
залихите според одредбите на оваа одлука. 

10. Оваа одлука се применува и врз усогласу-
вањето на вредностите на залихите во завршната 
сметка за 1976 година. 

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

Е п. бр. 37 
19 Јануари 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

49. 

Врз основа (на член 36 став 3 од Законот за 
амортизацијата на основните средства на основни-
те организации на Здружениот труд и (на другите 
корисници на општествени средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА 
ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА ШТО СЕ КОРИС-

ТАТ ЗА РАБОТА ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА СМЕНА 

1. За предметите на опремата што се основни 
средства (во натамошниот текст: предметите на оп-
ремата) се смета во смисла на оваа одлука, дека во 
текот на годината за која се врши конечна годишна 
пресметка на амортизацијата се користени, и тоа: 

1) за работа во една смена — ако биле во упо-
треба до 2.200 ,работни часови; 

2) за работа во две смени — ако биле во упо-
треба 4.400 работни часови; 

3) за работа во три смени1— ако биле во упо-
треба 6.600 работни часови. 

2. Ако предметите на опремата биле во употре-
ба повеќе од 2.200 работни часови а помалку од 
4.400 работни часови, се смета дека се користени 
за работа повеќе од една а помалку од две смени. 
Ако предметите на опремата биле ,во употреба по-
веќе од 4.400 работни часови а помалку од 6.600 ра-
ботни часови, се смета дека се користени за рабо-
та повеќе од две а помалку од три смени. 

За предметите на опремата што биле во употре-
ба повеќе од 2.200 работни часови стапката на амор-
тизацијата во член 35 од Законот за амортизација-
та на основните средства на основните организации 
на здружениот труд и на другите (корисници на 
општествени средства (во натамошниот текст: За-
конот), се зголемува за 5% о за секои натамошни пол-
ни 440 работни часови Користење. 

3. За предметите на опремата што се средства 
на транспортот, работата во една, работата во две 
и работата во три смени, како и работата повеќе 
од една а помалку (од две смени, односно повеќе 
од две а помалку од три смени, се (определува спо-
ред интензитетот на работата остварен со нивното 
користеше во текот на годината за ,која конечната 
годишна пресметка на амортизацијата се врши, и 
тоа за: 
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Интензитет на работа-
та што и одговара на 
работата во определен 

број смени 

работа работа работа 
во ед- во две во три 

на смени смени 
смена 

1 

Тролејбуси 
(661/1) 

Број по-
40 минати 

кило-
метри 

Трамваи 
(661-2,3 и. 4) 

Број по-
минати 
кило-
метри 

до 25.000 50.000 75.000 

до 25.000 50.000 75.000 
Автомобили, 
автобуси и 
камиони 
(662-1, 663 
и 664) 

Број по-
минати 
КИЛО-

42 метри до 30.000 60.000 90.000 

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

Е. п. ф . 36 
19 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

4. Во часови на употреба ;на предметите на оп-
ремата за определување на работата во една и на 
работата во две или на работата во три смени, како 
и за определување на работата повеќе од една а 
помалку од две смени, односно повеќе од две, а по-
малку од три смени, се засметува и времето на ре-
довното приготвување и суредување на предметите 
на опремата на ,почетокот и при завршетокот на 
работата, како и времето за вршење работи на од-
ржувањето. За предметите на опремата што се 
средства на транспортот во часови на употребата 
се засметува и времето на стоење поради натовар 
или истовар на стоките, Односно поради качување 
или слегување на патници. 

5. Ако амортизацијата се пресметува според 
групите во кои предметите на опремата со закон се 
распоредени и бројот на часовите ;на употребата, во 
смисла на оваа одлука, се утврдува според амор-
тизационите групи во кои се наоѓаат предметите на 
опремата. Под амортизациони групи се подразби-
раат групите од член 35 став 1 (ред. бр. 40 до 101 
на Законот. 

Ако одделни предмети од амортизациона група 
биле во употреба различен број часови, бројот на 
часовите на употребата за утврдување на користе-
њето на групата како целина се утврдува со соби-
рање на часовите на употребата на одделните пред-
мети на опремата и ,со делење на така утврдениот 
збир на часови со бројот на исти видови предмети. 

6. Основната организација на здружениот труд, 
односно другиот корисник на средства со самоуп-
равен општ акт го определува начинот на водење-
то на евиденцијата за бројот на часовите на упо-
требата на предметите на опремата заради утврду-
вање кои предмети на опремата се користени за 
работа повеќе од една смена. 

При составувањето на конечната годишна прес-
метка на амортизацијата, заради утврдување на 
износот на амортизацијата што се искажува во за-
вршната Сметка, се составува посебна специфика-
ција За предметите на опремата што се користени 
за работа повеќе од една смена и )за кои, по ТОЈ 
основ, е извршено зголемување на амортизацијата. 
Таа спецификација е составен дел на конечна-
та годишна пресметка на амортизацијата. 

7. Основните организации на здружен Труд и 
другите корисници на општествени средства од об-
ласта на стопанството ќе ги применат одредбите 
на оваа одлука и при составувањето на конечните 
годишни пресметки на амортизацијата за 1976 го-
дина. 

50. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА-
АТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ВО 1977 

ГОДИНА 

1. Заради обезбедување на побрз развој на деј-
ностите за кои со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/76) е утврдено дека се од по-
себно значење за реализацијата на договорената по-
литика на вкупниот развој на Југославија, а во со-
гласност со Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), во 1977 година 
ќе се намалува царината на увозот на специфична-
та опрема за тие дејности 

2. Решенијата за царинскиот контингент се до-
несуваат во согласност со обврските на федераци-
јата што ги презела со договорите и со општестве-
ните договори склучени заради спроведување на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година. 

3. Со решенијата за царинскиот контингент ќе 
се намалува царината на увозот на специфичната 
опрема што не се произведува во Југославија, од-
носно што е предвидена во самоуправните спогодби 
склучени помеѓу инвеститорите и домашната ма-
шиноградба. 

4. Со царинските олесненија во рамките на ца-
ринските контингенти на увозот на специфичната 
опрема ќе се поттикнува договорениот селективен 
развој на дејностите за кои со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година е 
предвидено дека се од посебно значење за реали-
зацијата на договорената политика на вкупниот 
развој на Југославија, и тоа на: 

1) енергетиката (производство и пренос на елек-
трична енергија, производство и преработка на јаг-
лен, нафта, природен гас и технички гас); 

2) агроиндустрискиот комплекс; 
3) суровинската дејности (црна металургија, ме-

талургија на обоени метали, производи на базната 
хемија и производи на неметали); 

4) машиноградбата и бродоградбата; 
5) магистралниот сообраќај; 
6) странскиот туризам. 
5. Царината, во смисла на точка 1 од оваа од-

лука, може да се намалува до 50% од разликата 
помеѓу царинската стапка од 5% и царинските 
стапки пропишани во Царинската тарифа. 

6. Процентот на намалувањето на царината од 
50% од разликата помеѓу царинската стапка од 
5% и царинските стапки пропишани во Царинската 
тарифа ќе се применува врз увозот на специфична-
та опрема за: 
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1) производство на хидроелектрична енергија; 
2) производство на термоелектрична енергија 

на јаглен; 
3) производство на нуклеарно-електрична енер-

гија; 
4) пренос и дистрибуција на електрична енер-

гија (изградба и комплетирање на мрежата за пре-
нос и трансформација на електричната енергија од 
380, 220 и 110 KV и изградба на диспечерски центри 
и соодветни потцентри на Заедницата на југосло-
венското електростопанство); 

5) рудници за јаглен и облагородување на ја-
глен; 

6) истражување и изградба на капацитети за 
експлоатација на сурова нафта, гас и маслени 
шкрилци; 

7) изградба на магистрални нафтоводи и гасо-
води; 

8) истражување за унапредување на техноло-
гијата за добивање гас од домашен јаглен; 

9) истражување и производство на нуклеарни 
горива; 

10) истражување на соларна и геотермална 
енергија; 

11) механизација за индустриско производство 
на земјоделски производи (пченица, 'рж, јачмен, 
оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончо-
глед, памук, соја, маслена репка, маслинки и ту-
тун); 

12) водостопанство (системи за наводнување и 
одводнување и за пречистување на отпадни води); 

13) геолошки истражувања; 
14) рудници и облагородување на железна руда, 

производство на сурово железо, производство на 
суров челик (конверторски и електрочелик), валачни-
ци за висококвалитетни и специфични видови че-
личи во интегралниот процес на производството, 
производство на бел лим и производство на кокс; 

15) рудници и производство на обоени метали; 
16) рудници за неметали и облагородување на 

неметални суровини; 
17) производство на органски и неоргански баз-

ни хемиски производи и интермедиери; 
18) производство на шеќер, масло и маргарин; 
19) воздушен сообраќај (само за авиони со нај-

малку пет патнички седишта што се користат за 
патничкиот Сообраќај); 

20) железнички сообраќај (електрични, дизел — 
и хидраулични локомотиви, електромоторни возови, 
товарни вагони, безбедност на железничкиот со-
обраќај (СС, ТК и др.), манипулација со стоки и 
опрема за одржување и реконструкција на пруги); 

21) безбедност на воздушната пловидба; 
22) безбедност на поморскиот сообраќај; 
23) безбедност на внатрешните пловни пати-

шта; 
24) заштита на човековата средина; 
25) политичко-информативна дејност. 
7. Процентот на намалувањето на царината од 

40% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% 
и царинските стапки пропишани во Царинската та-
рифа ќе се применува врз увозот на специфична-
та опрема за: 

1) изградба на капацитети за секундарна пре-
работка на (нафта, во Кои треба (да се подобри ранд-
манот на искористувањето на нафтата до односот 
25 : 75 црни и бели продукти; 

2) механизација за индустриско производство 
на земјоделски производи (зеленчук, луцерка, де-
телина, силажна пченка, добиточна репка, хмељ, 
овошје и грозје на плантажи); 

3) механизација за индустриско производство на 
добиток, добиточни производи и живина (одгледу-
вање и гоење на говеда, производство на млеко, 
одгледување и гоење на свињи, одгледување и го-
ење на овци, производство на волна и млеко, одгле-
дување и гоење на живина и производство на ја ј -
ца); 

4) лов и преработка на морска риба; 
5) производство на базни фармацевтски суро-

вини; 
6) аеродроми за меѓународен сообраќај (само за 

аеродромска опрема); 
7) магистрален телефонски и телеграфски со-

обраќај ; 
8) инфраструктура во пристаништа и луки, што 

служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и 
масовниот превоз и модернизација на претовар-
ните капацитети (опрема) што служи за контејнер-
ски, линиски и масовен претовар. 

8. Процентот на намалувањето на царината од 
30% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% 
и царинските стапки пропишани во Царинската та-
рифа ќе се применува врз увозот на специфичната 
опрема за: 

1) преработка на течно млеко и производство на 
путер и сирење; 

2) индустрија на готови и полу готови јадења; 
3) складови и ладилници за прехранбеното про-

изводство и за дистрибутивните центри; 
4) машиноградба и бродоградба и тоа само 

за изградба на капацитети за производство на оп-
рема наменета за развој на капацитети од заеднич-
ки интерес; 

5) изградба на објекти од придонеси на југо-
словенските работници привремено вработени во 
странство, ако тие објекти се изградуваат во под-
рачјата што според прописите на републиката, од-
носно автономната покраина се сметаат како недо-
волно развиени; 

6) изградба на хотели за развој на странскиот 
туризам. 

Специфичната опрема за изградба на хотели за 
развој на странскиот туризам се утврдува во по-
стапката пропишана во точка 9 од оваа одлука, по 
претходно прибавено мислење од Сојузниот коми-
тет за туризам. 

7) Производство на електрична енергија на 
течни горива. 

9. С О Ј У З Н И О Т комитет за енергетика и индустри-
ја, по барањата на организациите на здружениот 
труд што при увозот на специфичната опрема имаат 
право на царински олесненија, поднесени преку 
Стопанската комора на Југославија ќе ги утврдува, 
во согласност со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година, списоците 
на специфичната опрема тргнувајќи од тоа дека 
како специфична опрема се сметаат машините, апа-
ратите и уредите, односно нивните основни техно-
лошки компоненти, што се наменети за оној вид 
производство и услуги што се вршат во дејностите 
наведени во точ. 6 до 9 од оваа одлука, под услов 
таа опрема да не се произведува во Југославија, од-
носно да е опфатена со самоуправните спогодби 
склучени помеѓу инвеститорите и домашната маши-
ноградба. 

Податоците за тоа дали машините, апаратите и 
уредите, односно нивните основни технолошки ком-
поненти се ,произведуваат или не во Југославија, 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија ќе ги 
прибави од Стопанската комора на Југославија. 

Во утврдувањето на списоците на специфична-
та опрема учествуваат и претставници на Сојуз-
ниот секретаријат за финансии и на Сојузната уп-
рава за царини. 

Утврдениот список на специфичната опрема, 
заедно со податоците од став 2 на оваа точка при-
бавени од Стопанската комора на Југославија, Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија во 
рок од 30 дена од денот на добивањето на подато-
ците од Стопанската комора на Југославија, одно-
сно од денот на истекот на рокот предвиден во 
став 5 од оваа точка, ќе го достави до Сојузниот 
секретаријат за финансии, кој во рок од 30 дена од 
денот на приемот на списокот ќе му предложи на 
Сојузниот извршен совет да донесе решение за ца-
ринскиот контингент. 
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Ако Стопанската комора на Југославија не ги 
достави бараните податоци до Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија во рок од 45 дена од де-
нот кога тие податоци ги барал тој комитет, Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија може 
и без прибавено мислење од Стопанската комора на 
Југославија утврдениот список на специфичната 
опрема да го достави до Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

10. По исклучок од одредбата на точка 5 од 
оваа одлука, на увозот на специфичната опрема 
за професионална рехабилитација на инвалиди и 
на специфичната опрема за потребите на слепи 
лица, царината може да биде пониска од 5% 
вклучувајќи, ја и царинската стапка „Слободно". 

Специфичната опрема за професионална реха-
билитација на инвалиди и специфичната опрема за 
потребите на слепи лица, се утврдува во постапката 
пропишана во точка 9 од оваа одлука, по претходно 
прибавено мислење од Сојузниот комитет за здрав-
ство и социјална политика. 

11. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

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

Е. п. бр. 32 
13 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

51. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА 
ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И ДИСПЕ-
ЧЕРСКИ ЦЕНТРИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

1. Во Решението за намалување на Царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на електроенергетски (производствени и 
преносни објекти и диспечерски центри на Заедни-
цата на југословенското електростопанство („Служ-
бен лист на СФРЈ", 0р. 19/75, 48/75, 61/75 и 30/76) 
во точка 1 во уводната реченица во десеттиот ред 
одоздола но зборовите: „изврши во 1976" се дода-
ваат зборовите: „и 1977". 

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„По исклучок од одредбата од став 1 на оваа 

точка, на увозот на специфичната опрема за из-
градба (на термоелектрани на течни горива (ќе се 
примени царинската стапка од 5% со тоа што на 
така пресметаниот износ ќе му се додаде износот 
што претставува разлика помеѓу царината пресме-
тана по стапките пропишани во Царинската тари-
фа, односно во Решението за одредување на по-
ниски царински стапки на увоз (на одредени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 
61/75) и царината пресметана по стапка од 5% на-
мален за 30%. 

Врз увозот на специфичната опрема за изград-
ба на термоелектрани на гасовити горива нема да 
се применуваат (одредбите од ова решение." 

2. Ова решение ќе се 'применува врз увозот што 
ќе се врши во 1977 година. 

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

Е. п. бр. 33 
13 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

52. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА ПОМОРСКИ РИБАРСКИ БРОДОВИ И ДЕЛО-
ВИ ЗА ЛОВЕЊЕ РИБИ ВО ОКЕАНСКИТЕ ВОДИ 

1. На увозот на брод сивите на ,рибарски, поморски 
од пар. број 89.01/2ж и нивните делови царината ќе 
се пресметува по стапка од 5%. На така пресмета-
ниот износ се додава износот што претставува раз-
лика помеѓу царината пресметана по стапките про-
пишани во Царинската тарифа, односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
на увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 И 61/75) и Царината пресме-
тана по стапка од 5%, намален за 40%. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за опреде-
лување на пониски царински стапки на увозот на 
поморски 'рибарски бродови, резервни делови и спе-
цифична Опрема за пловење риби во океанските во-
ди („Службен лист !на СФРЈ", бр. 6/75). 

3. Ова решение ќе се применува на увозот што 
ќе се врши во 1977 година. 

Е. п. бр. 34 
13 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

53. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист (на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВА-
ЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНА-
ТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТ-
НИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина за специфичната опрема што се користи во 
заштитните работилници за професионална реха-
билитација на инвалиди („Службен ,лист (на СФРЈ", 
бр. 20/73 И 61/75) во точка 2 зборовите: „1976 го-
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дина" се заменуваат со зборовите: „1976 1и 1977 го-
дина". 

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

Е. и. бр. 35 
13 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател,, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

54. 

Врз основа на член 32 од Законот за Ревалори-
зација на основните средства и на средствата за 
заедничка потрошувачка на корисниците на опште-
ствени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75 
и 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО, ИСКАЖУВАЊЕТО И РАС-
ПОРЕДУВАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВА-
ЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУ-
ВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 

Член 1 
На крајот на секоја година, според состојбата 

на 31 декември, се споредува износот на набавната 
вредност по која основните средства и средствата 
за заедничка потрошувачка се искажани во делов-
ните односно во други соодветни книги со тековните 
пазарни цени на истите, односно на слични сред-
ства. 

Како набавна дејност на основните средства и 
на средствата за заедничка потрошувачка (во ната-
мошниот текст: средствата), што се произведени во 
сопствена режија се смета, во смисла на овој пра-
вилник, нивната цена утврдена со процена при 
ставањето на средствата во употреба. 

Како набавна вредност на средствата што во 
текот на употребата се ревалоризирани се смета, 
во смисла на овој правилник, ревалоризираната 
набавна вредност утврдена со претходната Ревало-
ризација. 

Член 2 
За средствата за кои ќе се утврди дека помеѓу 

пазарните цени и набавките вредности постои раз-
лика поголема од 10%, како и за средствата кај кои 
таа разлика е помала, но со самоуправен општ акт 
е определено спроведување на Ревалоризација, се 
составува преглед на основните средства, односно 
преглед на средствата за заедничка потрошувачка 
што подлежат на Ревалоризација (во натамошниот 
текст: Прегледот). 

Искажувањето на средствата во Прегледот се 
врши по категориите, а во рамките на категориите 
по групите утврдени со овој правилник. 

Член 3 
Како категории на средства, во смисла на овој 

правилник, се сметаат; 
1) градежни објекти; 
2) опрема (домашна и увозна); 
3) основни стада; 
4) долгогодишни насади и плантажи на дрвја; 
5) шуми; 
6) земјишта. 

Член 4 
Во рамките на категориите од член 3 на овој 

правилник, во Прегледот средствата се искажуваат 
по групите на следниот начин: 

1) градежните објекти и предметите на опремата 
се искажуваат по групите утврдени со Одлуката за 
определување на групите на градежните објекти и 
опрема за кои Сојузниот завод за статистика ги 
утврдува индексите на цените за Ревалоризација 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/75), со тоа што за 
опремата, во рамките на секоја група, посебно се 
искажуваат предметите на домашната опрема, а по-
себно предметите на увозната опрема; 

2) основните стада се искажуваат по групите 
формирани според видови на добитокот (говеда, 
коњи, магариња и мулиња, овци, свињи и др.); 

3) долгогодишните насади и плантажи на дрвја 
се искажуваат по следните групи: 

а) овоштарници (јаболка, сливи, круши, праски, 
смокви, мешовити овоштарници и др.); 

б) лозја; 
в) хмељарници; 
г) плантажи на дрвја; 
д) други долгогодишни насади; 
4) шумите се искажуваат по следните групи: 
а) шуми до 5 хектари; 
б) шуми од 5 хектари м. повеќе; 
5) земјиштата се искажуваат според намената 

на која ќ служат по следните групи: 
а) земјоделско земјиште; 
6) градежно земјиште (земјиште во градови и 

населби од градски карактер и надвор од такви 
населби што е определено за идна изградба на на-
селби или за изградба на стопански објекти и об-
јекти на општествениот стандард или објекти на 
инфраструктурата); 

в) друго земјиште (земјиште за лов, за вршење 
спортски активности, за одмор и рекреација и др.). 

Член 5 
Под увозна опрема, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат предметите на опремата при-
бавени на странска територија со купување од 
странско лице, предметите на опремата од странско 
производствено потекло што се прибавени во Југо-
славија од странско лице и предметите на опремата 
од странско производствено потекло прибавени во 
Југославија со купување на консигнационен склад. 

Член 6 
За средствата внесени во Прегледот, збирно за 

групата како целина, а за опремата во рамките на 
секоја група посебно за увозната, а посебно за 
домашната опрема, се внесуваат следните податоци: 

1) реден број; 
2) назив на категоријата и назив на групата на 

средствата; 
3) набавна вредност и отпишана вредност на 

средствата на групата на 31 декември тековната го-
дина; 

4) набавна вредност и отпишана вредност на 
средствата на групата прибавени во текот на го-
дината; 

5) набавна вредност и отпишана вредност на 
средствата на групата што сочинуваат основица за 
ревалоризација; 

б) коефицент за револоризација; 
7) набавна вредност и отпишана вредност на 

средствата на групата по Ревалоризацијата; 
8) резултат од Ревалоризацијата, посебно на-

бавна а посебно отпишана вредност; 
9) износ на ефектот на Ревалоризацијата. 
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Член 7 
Коефициентот за Ревалоризација го утврдува 

корисникот на општествени средства според индек-
сите на цените што за определени групи на граде-
жни објекти и групи на предмети на опремата, ги 
утврдил и објавил Сојузниот завод за статистика, за 
годината за која се врши Ревалоризација на сред-
ствата. 

Ако корисникот на општествени средства има 
податоци за цените во својата сопствена документа-
ција или цените му се познати врз основа на соод-
ветна документација што му е достапна, коефициен-
тот за Ревалоризација може да го утврди врз 
основа на податоците за цените со кои располага, 
со тоа што во забелешките на Прегледот мора тоа 
посебно да го назначи. Примероците или фотоко-
пиите на исправите според кои податоците за це-
ните се утврдени се составен дел од Прегледот. 

Коефициентот за револоризација се утврдува и 
се внесува во Прегледот само за градежните об-
јекти и за предметите на опремата. 

Коефициентот за Ревалоризација се утврдува 
најмногу на два децимала. Заради полесно примену-
вање, во втората децимала коефициентот може да 
се заокружи на О или 5. 

Член 8 
Резултатите од Ревалоризацијата и износот на 

ефектот на Ревалоризацијата се книжат под 31 
декември на годината за која се врши Ревалориза-
цијата. Книжењето се спроведува по сведувањето 
на состојбата на вредноста на средствата по попи-
сот и извршените исправки на вредноста за таа 
година. 

По категориите и групите на средствата кни-
жењето се врши најдоцна до рокот за поднесување 
на завршната сметка, а за одделни предмети внатре 
во групите книжењето се врши во рокот определен 
со самоуправен општ акт. со тоа што тој рок не 
може да биде подолг од 5 месеци од истекот на 
годината на која се однесуваат резултатите од ре-
валоризацијата. 

Член 9 
Резултатите од Ревалоризацијата и износот на 

ефектот на ревалоризацијата на основните средства 
се книжат на следниот начин: 

1) за износот на зголемената набавна вредност 
се задолжува соодветното конто на групата на кон-
тата 00 — Основни средства во функција; 

2) за износот на зголемувањето на отпишаната 
вредност се зголемува износот на соодветното кон-
то во групата на контата 02 — Исправка на вред-
носта на основните средства; 

3) за разликата помеѓу зголемената набавна 
вредност и зголемената отпишана вредност (износ 
на ефектот на Ревалоризацијата) се зголемува из-
носот на соодветното конто во рамките на групата 
на контата 90 — Трајни извори на деловните сред-
ства. 

Износот на ефектот на Ревалоризацијата за 
опремата увезена од странство на кредит, пред 
внесувањето во сопствените извори на деловните 
средства, односно во соодветните извори на средс-
твата ка ј органите и организациите на општествено-
-политичките заедници и други државни органи, 
ошптествено-политички и други општествени орга-
низации и самоуправни организации и заедници, се 
намалува за курсните разлики што, согласно со 
прати, анте за паритетот на динарот, настанале со 
пресметување на обврските по дадените инвестици-
они кредити за годината на која се однесува Рева-
лоризацијата на средствата 

Член 10 
Резултатите од Ревалоризацијата и износот на 

ефектот на Ревалоризацијата на средствата на за-
едничката потрошувачка се книжат на следниот 
начин: 

1) за износот на зголемената набавна вредност се 
задолжува соодветното конто од групата на конта-
та 081 — Објекти и предмети на заедничката потро-
шувачка; 

2) за износот на зголемената отпишана вред-
ност се зголемува износот на соодветното конто во 
групата на контата 089 — Исправка на вредноста на 
средствата на заедничката потрошувачка; 

3) за разликата помеѓу зголемената набавна 
вредност и зголемената отпишана вредност (износ 
на ефектот на Ревалоризацијата) се зголемува из-
носот на соодветното конто во рамките на групата 
на контата 98 — Извори на средствата за заедничка 
потрошувачка. 

Одредбата на член 9 став 2 од овој правилник 
се применува и врз предметите на опремата што се 
искажани како средства за заедничката потрошу-
вачка ако се увезени од странство на кредит. 

Член 11 
Врз основа на податоците внесени во Прегле-

дот и извршеното книжење на резултатот и износот 
на ефектот на Ревалоризацијата, како ,и податоците 
од деловните, односно другите соодветни книги, ко-
рисникот на општествени средства составува за по-
требите на општествената евиденција и поднесува 
до Службата на општественото книговодство извеш-
тај за Ревалоризацијата, посебно за основните сред-
ства, а посебно за средствата за" заедничка потро-
шувачка. 

Извештајот за Ревалоризацијата се поднесува 
на Образецот ИР — Извештај за спроведувањето на 
Ревалоризацијата и за состојбата на вредноста на 
основните средства — на средствата за заедничка 
потрошувачка на 31 декември 19 година (во 
натамошниот текст: Образецот ИР), што е отпечатен 
кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 12 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија ќе го приспособи Образецот ИР за по-
требите на механографска обработка на податоците. 

Член 13 
Образецот ИР, како извештај за Ревалоризаци-

јата на средствата, се пополнува на следниот начин: 
1) во колона 4 — се внесува набавната вредност 

на средствата на групата на 31 декември тековната 
година; 

2) во колона 5 — се внесува отпишаната вред-
ност на средствата на групата на 31 декември те-
ковната година, вклучувајќи ја и исправката на 
вредноста за таа година. За основните стада и за 
земјиштата, оваа колона не се пополнува; 

3) во колона 6 — се внесува набавната вред-
ност на средствата на групата прибавени во текот 
на тековната година, вклучувајќи ги износите на 
вредноста остварени со доградба или реконструкци-
ја. За средствата што се завршени во текот на те-
ковната година а чија изградба траела подолго од 
две години, се внесува вредноста што при ставање-
то на средствата во употреба е утврдена согласно 
со чл. 16 до 18 од овој правилник. 

4) во колона 7 — се внесува отпишаната вред-
ност на средствата на групата прибавени во текот 
на тековната година. За основните стада и за зем-
јиштата оваа колона не се пополнува; 

5) во колона 8 — се внесува набавната вредност 
на средствата на групата, што сочинува основица 
за Ревалоризацијата (колона 4 минус колона 6); 

6) во колона 9 — се внесува отпишаната вред-
ност на средствата на групата, што сочинува осно-
вица за Ревалоризацијата (колона 5 минус колона 7); 

7) во колона 10 — се внесува коефициентот за 
Ревалоризацијата, утврден врз основа на индексот 
на цените од Сојузниот завод за статистика, однос-
но врз основа на податоците за цените од сопстве-
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ната документација. Оваа колона се пополнува са-
мо за градежните објекти и за предметите на опре-
мата; 

8) во колона 11 — се внесува набавната вред-
ност на средствата на групата по Ревалоризацијата, 
и тоа: 

а) за градежните објекти и за опремата — из-
носот добиен со множење на износите од колона 8 
со коефициентот од колона 10; 

б) за основните стада — износот утврден со 
процена; 

в) за долгогодишните насади и за плантажите 
на дрвја — износот од колона 8, зголемен за износот 
на остварениов пораст на цената на работите и на 
другите вложувања во изградбата на насадите во 
периодот што со Ревалоризацијата се опфаќа, а кој 
се утврдува според индексите на цените од Сојуз-
ниот завод за статистика или според податоците за 
цените со кои се располага во сопствената докумен-
тација; 

г) за шумите — износот утврден со процена 
според критериумите определени во шумско-стопан-
ската основа; 

д) за земјиштата — износот утврден со процена 
според критериумите за определување на основи-
цата за плаќање данок на промет на недвижности 
и права, а за градежното земјиште според критери-
умите за определување на надоместот при спроведу-
вање на експропријација или административен пре-
нос, во годината за која се врши Ревалоризацијата; 

9) во колона 12 — се внесува отпишаната вре-
дност на средствата на групата по Ревалоризацијата, 
и тоа: 

а) за градежните објекти и за опремата — изно-
сот добиен со множење на износите од колона 9 со 
коефициентот од колона 10; 

б) за долгогодишните насади и за плантажите 
на дрвја — износот од колона 9' — зголемен со при-
мена на истите критериуми како при утврдувањето 
на износот што се внесува во колона 11; 

в) за шумите — износот утврден со примена на 
истите критериуми како и за колона 11. 

За основните стада и за земјиштата колона 12 
не се пополнува; 

10) во колона 13 — се внесува резултатот од 
Ревалоризацијата на набавната вредност (износот од 
колона .11 намален за износот од колона 8); 

11) во колона 14 — се внесува резултатот од 
Ревалоризацијата на отпишаната вредност (износот 
од колона 12 намален за износот од колона 9); 

12) во колона 15 — се внесува износот на ефек-
тот на Ревалоризацијата (износот од колона 13 на-
мален за износот од колона 14, а за увозната опре-
ма намален и за курсните разлики во смисла на 
чл. 9 и 10 од овој правилник); 

13) во колона 16 — се внесува набавната вред-
ност на групата на средствата на 31 декември (из-
носот од колона 11 зголемен за износот од коло-
на 6); 

14) во колона 17 — се внесува отпишаната вре-
дност на групата на средствата на 31 декември 
(износот од колона 12 зголемен за износот од коло-
на 7); 

15) во колона 18 — се внесува износот на амор-
тизацијата утврден во конечната годишна пресметка 
за годината на која се однесуваат податоците за 
ревалоризациј ата. 

Во Образецот ИР, како рекапитулација на вред-
носта на средствата, се искажуваат вредностите по 
групите утврдени со овој правилник, вклучувајќи 
ги и вредностите на средствата што не се опфатени 
со Ревалоризацијата. 

Во Образетоц ИР, како рекапитулација на вред-
носта на средствата, не се пополнуваат колоните 8 
до 10 и колоните 13 до 15. Другите колони се по-
полнуваат на начинот на кој се врши пополнува-
њето на тие колони во Образецот ИР, како извеш-
тај за Ревалоризацијата на средствата. 
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Член 14 
Образецот ИР, како рекапитулација на вреднос-

та на средствата, го пополнуваат и за потребите на 
општествената евиденција го поднесуваат до Служ-
бата на општественото книговодство и корисниците 
на општествени средства што не вршеле Ревалори-
зација во годината на која се однесуваат подато-
ците за Ревалоризацијата. 

Член 15 
Образецот ИР се пополнува во најмалку три 

примероци. Два примерока од Образецот ИР се 
доставуваат до Службата на општественото книго-
водство заедно со завршната сметка за годината за 
која се врши Ревалоризацијата, а еден примерок од 
тој образец корисникот задржува за својата доку-
ментација. 

Член 16 
За средствата чија изградба траела повеќе од 

две години а е завршена во текот на тековната го-
дина, се составува Преглед за Ревалоризацијата на 
новоизградените средства. Во тој преглед се внесу-
ваат следните податоци: 

1) реден број; 
2) назив на категоријата, назив на групата и 

назив на средствата; 
3) вредност на вложувањата по годините на 

траењето на изградбата; 
4) коефициент на Ревалоризацијата; 
5) вредност на вложувањата по годините на 

изградбата по Ревалоризацијата; 
6) резултат од Ревалоризацијата (износот од ко-

лоната 5 намален за износот од колоната 3). 
Книжењето на резултатот од Ревалоризација-

та на средствата од став 1 на овој член се врши 
согласно со одредбите на чл. 9 и 10 од овој правил-
ник. 

Член 17 
Врз основа на податоците внесени во Прегледот 

за Ревалоризација на новоизградените средства и 
извршеното книжење на резултатот од Ревалори-
зацијата, се пополнува и за потребите на општестве-
ната евиденција до Службата на општественото 

книговодство, заедно со Образецот ИР, се поднесува 
извештај за Ревалоризацијата на новоизградените 
средства, на посебен помошен образец. Тој извеш-
тај се поднесува на Образецот ИР-Н — Извештај 
за Ревалоризацијата на новоизградените основни 
средства — на средствата за заедничка потрошувач-
ка на 31 декември 19—— година (во натамошниот 
текст: Образецот ИР-Н), што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Образецот ИР-Н ќе го приспособи Службата на 
општественото книговодство за потребите на меха-
нографска обработка на податоците. 

Член 18 
Образецот ИР-Н се пополнува на следниот на-

чин: 
1) во колона 1 — се внесува редниот број спо-

ред редоследот на внесувањето на средствата што 
се опфаќаат со Ревалоризацијата; 

2) во колона 2 — се внесуваат податоци според 
следниот редослед: 

а) назив на категоријата; 
б) назив на групата; 
в) назив на средствата; 
г) година во која вложувањето е извршено; 
3) во колона 3 — се внесува вредноста на вло-

жувањата што сочинува основица за Ревалориза-
ција за секоја година посебно; 

4) во колона 4 — се внесува коефициентот за 
Ревалоризацијата по годините во која вложувањето 
е извршено; 

5) во колона 5 — се внесува вредноста по Рева-
лоризацијата (износот од колона 3 помножен со 
коефициентот од колона 4); 

6) во колона 6 — се внесува резултатот од Ре-
валоризацијата (износот од колона 5 намален за 
износот од колона 3). 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи правилникот за утврду-
вањето, искажувањето и распоредувањето на ре-
зултатите од Ревалоризацијата на основните сред-
ства и на средствата на заедничката потрошувачка 
на корисниците на општествени -средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/75 и 59/75). 
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Член 20 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-548/1-77 
14 јануари 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Демовиќ, с. р. 

55. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за раз-
војните премии и За обезбедување на средства за 
исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/73 и 58/76), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ ЗА ИСПЛАТИ НА РАЗВОЈНИТЕ 

ПРЕМИИ ВО 1974 И 1975 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за пресметување и уплатување 

на средствата на републиките и автономните по-
краини за исплати на развојните премии во ,1974 и 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74) во 
називот во точка 1 зборовите: /,во 1974 и 1975" се за-
менуваат со Зборовите: „во 1974, 1975 1/1 1976". 

2. До точка 4 !се додава ,нов став 2, кој гласи: 
„Службата на општественото книговодство ќе 

ги пресмета средствата за исплатување на развојни-
те премии според член 2 став 2 од Законот почну-
вајќи од 1 јануари 1974 година до денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба, а 'републиките и ав-
тономните покраини ќе ја уплатат разликата на по-
себната сметка од точка 3 на оваа наредба во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба." 

3. Издвојувањето на средствата предвидени со 
точка 1 ана оваа наредба ќе се врши до намирува-
њето јна обврските создадени врз основа на За-
конот, кога Службата јна општественото Книговод-
ство на Југославија ќе состави завршен биланс на 
средствата и исплатите предвидени со Законот. 

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

Бр. 7-509/1 
14 јануари 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

56. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист (на 'СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 

ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прех-

ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/73, 27/73, 47/73, 52/73, '5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 
15/76 и 58/76) во точка 1 одредбите под 56 и 57 се 
менуваат и гласат: 
„56) 20.02/5в Зеленчук преработен, друг — грашок 

во износ од 1,30 динари за пакување 
од 1/2 килограм; 

57) 20.02/5в Зеленчук преработен, друг — боранија 
во износ од 0,20 динари за 1 килограм;". 

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

Бр. 17-4538/1 
24 декември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за пазар и цени, 

д-р Душан Анакиоски, с. р. 

57. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,,Службен лист "на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLIŠKI GLAS" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Katoliški glas", број 49, 
50, 51, 52 и 53 вд 1976 година, што излегува на сло-
венечки јазик во Горица, Италија. 

Бр. 650-2-47/3 
5 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

58. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето 1и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74),- сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „LЕ NOUVEL OBSER-

VATEUR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието ,,Le nouvel observateur", 
број 630 од 6—12 декември 1976 година, што изле-
гува на француски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/443 
30 декември 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 



Петок, 21 јануари 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 355 

59. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесуваното и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската Информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија (на списанието „Praline", број 50 од 2 
декември 1976 година, што излегува !на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-12/286 
4 јануари 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

60. 

Врз основа на член 12 став 2 ^гочка 4 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА КОПЕР, СО СЕДИШТЕ ВО 

УМАГ 

1. Се отвора Царинска испостава на Цари-
нарницата Копер, со седиште во Умаг. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 февруари 1977 го-
дина. 

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

03-01 бр. 588 
14 јануари 1977 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузната управа за царини, 
Димитар Алексиевски, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Наредбата за упла-
тување на приходите на општествено-политичките 
заедници, самоуправните интересни заедници и фон-
довите на општествено-политичките заедници, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76, се пот-
крала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-
НИЦИ И ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-

ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Во точка 44 став 2 во одредбата под 10 наместо 
зборот: „нестопански" треба да стои: „стопански". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 18 јануари 1977 Година. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за исклу-
чителни заслуги во Народноослободителната борба 
и за значаен придонес во изградбата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Кладарин Јована Ђуро. 

Бр. 70 
21 јули 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

Од С Р Х р в а т с к а 

— по повод 120-годишнината од постоењето, а за 
особени заслуги за развивањето на југословенската 
бродоградба, со што е сторен значаен придонес за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бродограѓевна индустрија „Уљаник" — Пула; 

Од С Р С р б и ј а 

— за долгогодишна успешна работа и особени 
заслуги во доближувањето на книгата кон читате-
лите, со што е сторен значаен придонес за шире-
њето на просветата и културата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народна књижница и читаоница „Димитрије 
Туцовиќ" — Чаетина. 

Бр. 91 
17 септември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Кралството Норвешка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Johan Zeiler Cappelen, амбасадор на Кралството 
Норвешка во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Бр. 93 
20 септември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— по повод 4 октомври — Денот на формира-
њето и триесет и петгодишнината на прославата, а 
за особени заслуги во ширењето на братството и 
единството меѓу нашите народи и народности во 
Народноослободителната војна и револуцијата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Партизански одред „Матија Губец". 

Бр. 95 
23 септември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

47. Одлука за разрешување заменик-генера-
лен секретар на Претседателството Ца Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија — — — — — — — — 345 

48. Одлука за начинот на усогласување на 
вредноста на залихите на недовршеното 
производство, готовите производи и тргов-
ските стоки — — — — — — — — 345 

49. Одлука за зголемување на амортизацијата 
за предметите на опремата што се корис-
тат за работа повеќе од една смена — — 346 

50. Одлука за критериумите што ќ е се при-
менуваат при намалувањето на царината 
на увозот на специфичната опрема во 1977 
година — — — — — — — — 347 

51. Решение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема Што се користи за из-
градба на електроенергетски производстве-
ни и преносни објекти и диспечерски цен-
три на Заедницата на југословенското 
електростопанство — — — — — — 349 

52. Решение за (намалување на царината на 
увозот на поморски рибарски бродови и 
делови за ловење риби во океанските 
води — — - — — — — — - — 349 

53. Решение за измена ца Решението за осло-
бодување од плаќање Царина на (специ-
фичната опрема што се користи во заш-
титните работилници за професионална 
рехабилитација на инвалиди — — — 349 

54. Правилник за утврдувањето, искажува-
њето и распоредувањето на резултатите 
од Ревалоризацијата на основните сред-
ства и на средствата за заедничка потро-
шувачка на корискиците на општествени 
средства — — — — — — — — 350 

55. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за пресметување Ц уплатување 
на средствата на републиките и автоном-
ните' 'покраини за исплати на развој,ните 
премии во 1974 И 1975 година — — — 354 

56. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чината на посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 351 

57. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Katoliški glas" 354 

58. Решение за забрана на внесувањето и 
турањето на списанието ,,Le nouvel obser-
vateur" — — — — — — — — — 351 

59. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Praline" — — 355 

60. Решение за основање Царинска испостава 
на Царинарницата Копер, со седиште во 
Умаг — — — — — — — — — 355 

Исправка на Наредбата за упатување на при-
ходите на општествено-политичките заед-
ници, самоуправтните интересни заедници 
и фондовите на оппггествено-политичките 
заедници — — — — — — — — 355 

Одликувања — — — — — — — — 355 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пот. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник: 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


