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482. 

Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласноста од надлежни-
те републички и покраински органу, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ ИМПУЛС ВО ВНАТРЕШ-

НИОТ ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на ПТТ сообраќај можат постојни-
те цени на телефонскиот импулс во месниот и меѓумесни-
от телефонски сообраќај што се формирани по прописите 
и што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука да ги зголемат, и тоа за 0,75 динари по импулс, со 
задржување на постојните услови на продажба. 

2. Во цената на телефонскиот импулс формирана по 
точка 1 на оваа одлука е содржан и износот од 0,15 динари 
по импулс за финансирање на изградбата на Коаксијални-
от кабелски систем на пренос „Централ", што организаци-
ите на ПТТ сообраќај се должни од 1 јануари 1985 година 
да го уплатуваат на посебна сметка кај филијалата на 
службата за општествено книговодство во седиштето на 
службата за општествено книговодство во републиката 
односно автономната покраина, најдоцна до 25 во месе-
цот за претходниот месец. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 232 
11 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат (Луковиќ, с. р. 

483. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање на 
посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/80), во согласност со надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПО-
СЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНО-
ТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 

1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоки за кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки во 1985 година („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 68/84) во точка 2 алинеите 1 и 2 се бри-
шат. 

Досегашната трета алинеја станува прва алинеја. 
2. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 
„2а. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа од-

лука, посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки се плаќа по стапка од 0,5% на 
увозот на авиони за патнички сообраќај, со најмалку 5 
патнички седишта.". 

3. Во точка 3 одредбата под 2, во тар. број 29.25/2а по 
петтата алинеја се додава нова алинеја, која гласи: 

„- Ницарбазин". 
По тар. број 30.03/4в, се додаваат три нови тар. бро-

ја, кои гласат: 
„30.03/4з-5 Лекови, вклучувајќи ги и ветеринарските леко-

ви, други, друго 
Ех. 
Коксидиостатици за ветерината 

30.05/46 Амалгами за забарството 
30.05/4в Цементи и други забарски производи, друго“. 

По тар. број 73.13/3а, се додава нов тар. број, кој гла-
си: 
„90.18/3 Апарати за озонотерапија, аеросол-терапија и 

за давање на кислород 
Ех. 
Инхалатори за аеросол терапија“. 

Во одредбата под 6, во првата алинеја по зборовите: 
„оштетени во“ се додаваат зборовите: „пожар, експлозија, 
елементарни непогоди, војна, вооружени судири или во 
сообраќајна незгода“, а зборот: „несреќи“ се брише. 

Во втората алинеја по зборот: „развој“ се додаваат 
зборовите: „стопански недоволно развиените републики 
и “ . 

По втората алинеја се додава нова алинеја, која гла-
си: џ 

" - опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а што служат за изградба на објекти, за развој 
на општините на Социјалистичка Република Србија пого-
дени од земјотресот на Копаоник 1984 година под услов 
тие објекти да се изградуваат со здружување на труд и 
средства врз доходовни основи и врз база на заеднички ин-
тереси;". 

Досегашните алинеи три до дванаесет стануваат али-
неи четири до тринаесет. 

4. Во точка 4 став 1 во првата реченица зборовите: 
„од точка 2 алинеја прва и од точка 3 одредба под 6 али-
неи втора и трета“ се заменуваат со зборовите: „од точка 
3 одредба под 6 алинеи два до четири“, а на крајот на рече-
ницата се додаваат зборовите: „и за развој на општините 
на Социјалистичка Република Србија погодени од земјо-
тресот на Копаоник 1984 година." 

Во став 2 зборот: „четврта“ се заменува со зборот: 
„петта“. 
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Во став 3 зборовите: „петта до деветта“ се заменува-
ат со зборовите: „шеста до десетта“. 

Во став 4 зборовите: „десетта до дванаесетта“ се за-
менуваат со зборовите: „единаесетта до тринаесетта“. 

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

Е. п. бр. 233 
11 јули 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

482. Одлука за утврдување на највисокото ниво 
на цените на телефонскиот импулс во внат-
решниот телефонски сообраќај 1097 

4^3. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за определување на стоки за кои се плаќа по-
себна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки во 1985 го-
дина 1097 
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