
„СЛУЖБЕН л и с т НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-в03-1125 

Петок, 31 декември 1976 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 57 ГОД. XXXII 

Цена на овој јброј е а динар. — 
Претплатата за 1976 година изнесува 
420 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

816. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ и чл. 8, 11 и 18 од Законот за утврдување и 
пресметување на вкупниот приход во основните 
организации на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВР-
ШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРО-
ИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПО-
БАРУВАЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СО-
ДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУ-

ВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО 

Член 1 
Во Уредбата за пресметување на вредноста на 

недовршеното производство на определени произво-
ди и услуги и за утврдување на побарувањата од 
странски должници содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/76 и 42/76) во член 3 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Одредбите на член 1 од оваа уредба се приме-
нуваат и врз пресметувањето на вредноста на за-
лихите на индустриска преработка на земјоделски 
производи, што се произведуваат во една, а се про-
даваат во друга календарска година." 

Член 2 
Во член За став 1 точка 1 зборовите: „стоки и 

услуги во последните 15 дена на пресметковниот пе-
риод" се заменуваат со зборовите: „стоки и услуги 
по основ на кои во последните 15 дена на пресмет-
ковниот период настанал должничко-доверителскиот 
однос". 

I По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Под наплатени износи, во смисла на став 1 од 

овој член, се подразбираат износите што според од-
редбите на член 8 од Законот се засметуваат во 
вкупниот приход." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 3 
Во член 4а по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, исправите од став 1 на овој член, по основ 
на кои основните и други организации на здруже-
ниот труд го утврдуваат вкупниот приход за 1976 
година, Службата на општественото книговодство ги 
издава до 31 јануари 1977 година а според состој-
бата на ненамирените обврски настанати до 31 де-
кември 1976 година кои до тој ден не се намирени а 
се воведени во евиденцијата што таа служба ја води 
до 20 јануари 1977 година." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 4 
По член 4а се додава нов член 46, кој гласи: 
„Ако според важечкиот сојузен закон девизниот 

прилив содржан во инструментите за обезбедување 
на плаќањето од член 4 став 1 точ. 1 и 2 на оваа 
уредба, освен износите содржани во акредитивот 
отворен кај странска банка, и припаѓа на произво-
дителската основна или друга организација на здру-
жениот труд, основната организација на здружениот 
труд преку која е извршен извозот ќе им (издаде на 
тие организации исправа за обезбедување на пла-
ќањето. 

Исправата за обезбедување на плаќањето од 
став 1 на овој член се издава, и тоа 

1) за износите содржани во акредитивот отворен 
кај домашна банка на препис (копија или фотоко-
пија) на исправа за отворање на акредитивот што ја 
издала домашната банка, со назначување на износот 
што се однесува на основната организација на здру-
жениот труд на која и се издава исправата и со за-
верка на организацијата што ја издава исправата; 

2) за износите содржани во чекот, односно мени-
цата — на препис (фотокопија) на чекот или мени-
цата, со назначување на износот што се однесува на 
основната организација на здружениот труд на која 
и се издава исправата и со заверка на организа-
цијата што ја издава исправата." 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 1010 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

817. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за па-
ричниот систем („Службен лист ка СФРЈ", бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОС-
НОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕ-

ТАРНА ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА 

1. Важењето иа Основите на заедничката кре-
дитно -монетарна политика во 1976 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 26/76, 31/76 и 39/76) се 
продолжува во 1977 година до влегувањето во сила 
на прописите за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона, парична и девизна поли-
тика и на заедничките основи на кредитно-монетар-
ната политика во 1977 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6. п. бр. 1013 
29 декември^ 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. p. 

818. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 

ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/75, 15/76, 17/76, 44/76 и 52/76) 
во точка 6 зборовите: „1976 година" се заменуваат 
со зборовите: „1977 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1977 година. 

Е. п. бр. 1011 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

819. 

Врз основа на член 1 ста® 2 од Законот за посе-
бната давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 22/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 

ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 

1. Во Одлуката за определување на стоките за 
кои се плаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 61/75) во точка 1 процентот 
„5°/о" се заменува со процентот: „6°/о". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1977 година. 

Е. п. бр. 1012 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

820. 

Врз основа на член За став 3 од Уредбата за 
пресметување на вредноста на недовршеното про-
изводство на определени производи и услуги и за 
утврдување на побарувањата од странски должни-
ци содржани во инструментите за обезбедување на 
плаќањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/76, 42/76 
и 57/76), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИСПРАВИТЕ СО КОИ СЕ УТВРДУВА ИЗ-
НОСОТ НА ИЗДАТОЦИТЕ СОДРЖАНИ ВО НЕНА-

ПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за исправите со кои се утврдува 

износот на издатоците содржани во ненаплатената ре-
ализација („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76) во 
член 1 став 1 зборовите: „издадени во последните 
15 дена на пресметковниот период, врз основа на кои 
во тие 15 дена настанал должничко-доверителскиот 
однос" се заменуваат со зборовите: „по основ на кои 
во последните 15 дена на пресметковниот период 
настанал должничко-доверителскиот однос". 

Во став 2 точка 3 по зборот: „фактурата се до-
даваат запирка и зборовите: „без износот на данокот 
на промет/* 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-9786/2 
28 декември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић е. р. 

821. 

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) и 
точка 1 од Одлуката за продолжување на 
важењето на Основите на заедничката кредитно-
монетарна политика во 1976 година („Службен лист 
на СФРЈ", 6fp. 57/76), Советот на гуверкерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1976 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за мерките за спрове-
дување на кредатгната политика во 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/76, 24/76, 
33/76 и 34/76) привремено се продолжува во 1977 го-
дина до денот еа влегувањето во сила на прописите 
за остварување на целите <и задачите на заедничка-
та емисиона, парична и девизна политика и на за-
едничките основи на кредитно-монетарната поли-
тика во 1977 година и на прописите за спроведува-
ње на кредитната политика во 1977 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 89 
20 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Ју-
гославија 

Бранислав Чолановић е. р. 

У К А З И 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО КАНАДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА 

I 
Се отповикува 
Петар Бабиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Канада. 

II 
Се назначува 
Митко Чаловски, заменик-генералек секретар на 

Претседателството на СФРЈ, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Канада. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 19 
3 декември 1976 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА КОРЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА КОРЕЈА 

I 
Се отповикува 
Свето Вучиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија во Демократска Народна 
Република Кореја. 

II 
Се назначува 
Тоде Варџиски, началник во Сојузниот секрета-

ријат за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Демократска На-
родна Република Кореја. 

ITI 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
3 декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА 
ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА 

ГВИНЕЈА 

I 
Се отповикува 
Александар Божовиќ од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Екваторијална Гвинеја. 

II 
Се назначува 
Данило Билановиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Нигерија, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Екваторијална Гвинеја со седиште во Лагос. 

ТП 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 21 
I декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ПРИ СВЕТА СТОЛИЦА ВО ВАТИКАН И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ 

СВЕТА СТОЛИЦА ВО ВАТИКАН 
I 

Се отповикува 
Стане Колман од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија при Света Столица во 
Ватикан. 

II 
Се назначува 
Зденко Свете, ополномоштен министер во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија при Света Сто-
лица во Ватикан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
3 декември 1976 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Турци ја 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
Fahri Ѕ. Koruturk, претседател на Република 

Турци ја. 

Бр. 47 
2 јуни 1976 година 

Белград 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

— за извонредни заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Турци ја 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Sulejman Demirel, претседател на Владата на 
Република Турција; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Турци ја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ihsan Sabri Calajangil, министер за надворешни 
работи на Република Турци ја. 

Бр. 48 
2 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

816. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за пресметување на вредноста на не-
довршеното производство на определени 
производи и услуги и за утврдување на 
побарувањата од странски должници со-
држани во инструментите за обезбедува-
ње на плаќањето — — — — — — 1729 

817. Одлука за продолжување на важењето на 
Основите на заедничката кредитно-моне-
тарна политика во 1976 година — — — 1729 

818. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките на кои при увозот се 
плаќа посебна такса — — — — — 1730 

819. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките за кои се плаќа по-
себна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки — 1730 

820. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за исправите со кои се утвр-
дува износот на издатоците содржани во 
ненаплатената реализација — — — — 1730 

821. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за мерките за спро-
ведување на кредитната политика во 1976 
година — — — — — — — — — 1730 

Укази — — — — — — — — 1731 
Одликувања — — — — — — — — — 1732 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. X — Печати Београдски издан ачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17. 


