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766. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со член 58, 

член 406 точка 3 и член 414 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85) Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85 и 
57/85) во член 6 став 6 бројот: „1.500" се заменува со бро-
јот: „1.800". 

Во член 6 став 7 бројот: „2.100" се заменува со бројот: 
„2.200", а бројот: „3.600" - со бројот: „4.000". 

Член 2 
Во член 15 став 1 бројот: „20.000" се заменува со бро-

јот: „26.000". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 402 
14 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

767. 
Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигаци-

оните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78 и 
39/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезна-
та камата („Службен лист“, бр. 19/82, 40/83, 53/84, 15/85 и 
32/85) во точка 1 зборовите: „од 84%" се заменуваат со 
зборовите: „од 73%". 

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

Е.п. бр. 394 
31 октомври 1985 сгодина 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

768. 
Врз основа на член 33 став 4 од Законот за утврдува-

ње и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за 
утврдување и распоредување на приходот („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 56/84 и 39/85), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НA ВРЕДНОСТИ-
ТЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОД-

СТВО НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ 
1. Основните и другите организации на здружен труд 

кои го утврдуваат и распоредуваат вкупниот приход и до-
ход (во натамошниот текст: основните организации) ги 
усогласуваат вредностите на залихите на недовршените 
производи, полупроизводи и делови, готовите производи 
и стоки (во натамошниот текст: производи) на крајот од 
секоја година, на начинот и по постапката што се пропи-
шани со оваа одлука. 

Под усогласување на вредностите на залихите на 
производи, во смисла на оваа одлука, се подразбира по-
стапката во која се утврдува дека вредноста на залихите 
на производите искажана во книговодството не е поголе-
ма од вредноста на тие залихи утврдена по просечната 
продажна цена остварена во последниот месец од про-
дажбата, односно во последните три месеци од продажба-
та, како и постапката на сведување на вредноста на тие за-
лихи искажана во книговодство на таа вредност. 

2. Под залихи на производи чија вредност се усогла-
сува на крајот од годината, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат залихите на производите што во книговод-
ството се искажани на следните конта: 

1) 600 - Производство, недовршени производи и 
услгуи, полупроизводи и делови; 

2) 605 -Недовршени производи, полупроизводи и 
делови на сопствено производство дадени 
на доработка и обработка; 

3) 630 - Готови производи на склад; 
4) 631 - Готови производи во продавници; 
5) 632 - Готови производи на пат; 
6) 635 - Готови производи предадени за заедничка 

работа односно заедничко работење; 
7) 660 - Стоки на склад; 
8) 661 - Стоки во продавница; 
9) 662 - Стоки на пат; 

10) 665 - Стоки дадени на доработка и обработка. 
3. Под цена по која производот се води во книговод-

ството, во смисла на оваа одлука, се подразбира вреднос-
та искажана на едно од контата од точка 2 на оваа одлука, 
намалена односно зголемена за износот на отстапувањето 
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односно за износот на разликата во цената искажана на 
посебно конто, зголемена за разграничениот дел од дохо-
дот што според одредбите на член 29 став 3, чл. 30, 32 и 38 
став 2 и член 43 став 2 од Законот за утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и на доходот и за утврдува-
ње и распоредување на приходот (во натамошниот текст: 
Законот за вкупниот приход) може да се пресмета на то-
вар на обртните средства по основ на залихите (состојба 
на контата од групата конта 18 - Разграничен дел од дохо-
дот по основ на залихи и враќање на даночните и другите 
давачки). 

4. Под просечна продажна цена на одделен производ 
што е остварена во последниот месец од продажбата, во 
смисла на оваа одлука, се подразбира просечната про-
дажна цена што е остварена во месецот во кој е вршена 
последната продажба. 

Под просечна продажна цена на одделен производ 
што е остварена во последните три месеци од продажбата, 
во смисла на оваа одлука, се подразбира просечната про-
дажна цена што е остварена во последните три месеци во 
кои е вршена продажбата. 

Просечната продажна цена на одделен производ кој 
не е продаван во годината за која се составува завршната 
сметка, се утврдува врз основа на цените на таков или сли-
чен производ на пазарот. 

5. Просечната продажна цена на одделен производ се 
пресметува така што остварената вредност од продажбата 
во последниот месец односно во последните три месеци се 
дели со бројот на продадените единици на производот. 

Основната организација која во последниот месец на 
продажбата односно во последните три месеци на про-
дажбата го продавала производот по иста продажна цена, 
како просечна продажна цена ја зема продажната цена на 
односниот производ од последната пресметка на про-
дажбата (фактура, сметка и сл.). 

Ако цената на одделен производ кој се произведува 
односно изработува по порачка е договорена, односно ако 
цената на одделен производ е под општествена контрола, 
како просечна продажна цена се зема продажната цена на 
односниот производ од договорот односно од актот со кој 
определената цена во согласност со прописите за општес-
твената контрола на цените важи на ден 31 декември. 

Ако производот се вградува во заеднички производи 
или се продава во соработка со организации на здружен 
труд кои се замимаваат со работи на промет на стоки и ус-
луги на големо односно со работи на извоз на стоки и ус-
луги, како просечна продажна цена се зема учеството во 
заедничкиот приход остварен по тој основ, а во соглас-
ност со самоуправната спогодба. 

Просечната продажна цена на одделен производ ут-
врдена во смисла на ст. 1 до 3 на оваа точка се намалува за 
износот на дадените дополнителни попусти на купувачот, 
а се зголемува за износот на компензацијата, премиите, 
регресите и враќањата на даночните и другите давачки ос-
тварени по основ на продажбата на односниот производ. 

6. Просечната продажна цена остварена во последни-
от месец на продажбата односно во последните три месе-
ци од продажбата се утврдува за одделни полупроизводи 
и делови што се продаваат како готови производи на на-
чинот од точка 5 на оваа одлука. 

Просечната продажна цена остварена во последниот 
месец од продажбата односно во последните три месеци 
од продажбата се утврдува за полупроизводите, деловите 
и недовршените производи кои не се продаваат на паза-
рот, сразмерно со учеството во просечната продажна цена 
остварена во последниот месец од продажбата, односно 
во последните три месеци од продажбата на готовите про-
изводи за чие производство се користат полупроизводи, 
делови и недовршени производи. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, ос-
новната организација може да одлучи за полупроизводи, 
делови и недовршени производи што не се продаваат на 
пазарот да изврши усогласување на вредноста сразмерно 
со извршеното усогласување на вредноста на готовите 
производи за чие производство се користат полупроизво-
ди, делови и недовршени производи. 

7. Вредноста на залихите на производите се усогласу-
ва според состојбата на ден 31 декември од деловната го-
дина. 

Состојбата на залихите за кои е утврдена обврската 
за усогласување, во смисла на надоместување на негатив-

ната разлика, основната организација ја искажува во пре-
глед, кој ги содржи особено следните податоци: 

1) бројот на контото на кое во книговодството се ис-
кажува вредноста односно залихите на производите; 

2) називот и номенклатурниот број на производите, 
ако ги користи тие броеви; 

3) единицата мера на која се води производот во кни-
говодството ; 

4) количината на производите на залихи на ден 31 де-
кември ; 

5) цената по која производот се води во книговод-
ството (точка 3); 

6) просечната продажна цена на производот остваре-
на во последниот месец од продажбата, односно во по-
следните три месеци од продажбата; 

7) разликата во цената за производот за кој е утврде-
но дека цената во одредбата под 5 е поголема од цената во 
одредбата под 6 на овој став. 

8. Ако основната организација утврди дека просечна-
та продажна цена остварена во последниот месец од про-
дажбата односно во последните три месеци од продажба-
та е еднаква или поголема од цената по која производот е 
искажан во книговодството, цената во книговодството не 
се менува. 

Ако основната организација утврди дека просечната 
продажна цена остварена во последниот месец од про-
дажбата, односно во последните три месеци од продажба-
та е помала од цената по која производот е искажан во 
книговодството, цената во книговодството се намалува за 
износот на разликата (точка 7 став 2 одредба под 7) и тоа: 

1) со намалување на разграничениот износ на делот 
од доходот за сразмерниот дел што се однесува на тие 
производи - на товар на доходот односно чистиот доход; 

2) на товар на вкупниот приход за сразмерниот дел 
што се однесува на материјалните трошоци на амортиза-
цијата пресметани на товар на обртните средства по ос-
нов на залихите на тие производи. 

9. По извршеното усогласување на вредностите на за-
лихите што се искажуваат на контата од точка 2 на оваа 
одлука, се врши и усогласување на износите што се пре-
сметани на товар на обртните средства по основ на враќа-
ње на даночните и другите давачки за опрема и бродови 
извезени на кредит во согласност со одредбите на член 32 
од Законот за вкупниот приход искажани на контото 633 -
Разграничен дел на трошоците по основ на враќање на да-
ночните и другите давачки и на контата од групата конта 
18. 

10. Ако основната организација која залихите на сто-
ки во продавниците ги води во книговодството по про-
дажната цена утврди дека на контото 669 - Разлика во це-
ната на стоките, постои позитивно отстапување од про-
дажната цена за одделни стоки, односно за продавница 
или друга деловна единица која се занимава со продажба 
на мало, не е должна за тие стоки да ги усогласува вред-
ностите на залихите според одредбите на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 395 
31 октомври 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

769. 
Врз основа на член 9 од Законот за земање определе-

ни стоковни кредити во странство во 1983, 1984 и во 1985 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83, 35/83, 22/84, 
71/84 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ НА ЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 

1983, 1984 И 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за начинот и условите за земање и ко-

ристење на определени стоковни кредити во странство во 
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1983, 1984 и 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
47/84 и 68/84) во точка 3 на крајот од став 1 точката се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „како и за пла-
ќање на увезна опрема по кредити по Бернскиот 
аранжман, што се користи во производството за извоз“. 

2. Во точка 6 став 3 на крајот од одредбата под 2 точ-
ката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „како и на опремата по кредити по Бернскиот 
аранжман, која се користи во производството за извоз“. 

3. Во точка 8 став 2 по зборовите: „на меѓународните 
лицитации“ се додаваат зборовите: „како и за увоз на оп-
рема по кредити по Бернскиот аранжман, што се користи 
во производството за извоз“. 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„При увозот на опрема по кредити по Бернсќиот 

аранжман, што се користи во производството на стоки за 
извоз рокот за отплата на тој кредит е ист како спрема 
странскиот давач на кредит." 

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

Е. п. бр. 396 
31 октомври 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

770. 
Врз основа на член 54 од Законот за заштита на про-

најдоци, технички унапредувања и знаци за разликување 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81) на предлог од Сојуз-
ниот завод за патенти, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ ТРО-
ШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОД-
РЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТ НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ 
ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА РАЗЛИ-

КУВАЊЕ 
1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката 

за стекнување и одржување во важност на правата со кои 
се штитат пронајдоците и знаците за разликување 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82 и 42/84) во Тарифата 
на надоместите за објавување на патентни списи и подато-
ци за пријавите на патенти и за правата со кои се штитат 
пронајдоци и знаци за разликување, која е оставен дел на 
Одлуката, тарифниот број 1 се менува и гласи: 

„Tap. број 1 Динари 
За објава на латентен спис, носителот на патен-
тот е должен да плати - по страница 
- за една страница мазен слог 4300 
- за една страница на цртеж 4.700." 

2. Во тарифниот број 2 се вршат следните измени: 
1) во алинеја прва, бројот: „30" се заменува со бројот: 
„70"; 
2) во алинеја втора, бројот: „30" се заменува со бројот: 
„70"; 
3) во алинеја трета, бројот: „370" се заменува со бројот: 
„900"; 
4) во алинеја четврта, бројот: „260" се заменува со бројот: 
„650". 

3. Во тарифниот број 3, во алинеја прва бројот: „30ж 

се заменува со бројот: „70", во алинеја втора бројот: „200" 
се заменува со бројот: „490", а во алинеја трета бројот: 
„370" се заменува со бројот: „900". 

4. Во тарифниот број 4 бројот: „680" се заменува со 
бројот: „1.680". 

5. Во тарифниот број 5, бројот: „30" се заменува со 
бројот: „70". 

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

Е. п. бр. 401 
24 октомври 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрнќ, с. р. 

771. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРО-
ИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за давање согласност на цените на оп-
ределени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/85) 
во точка 1 став 2 во табелата на крајот се додава нов тек-
ст, кој гласи 

„0130^ Производство на прехранбе-
ни производи 

01304 Преработка и конзервирање 
на месо и риби 

013041 Колење на добиток: свежо 
месо (говедско, јунешко, те-
лешко, свинско, овчо, јагнеш-
ко, живинско и други свежи 
меса) 

013042 Преработка и конзервирање 
на месо: сувомеснати произ-
води, сланина, колбасичар-
ски производи, месни конзер-
ви и животинска и свинска 
маст за јадење." 

2. Во точка 2 во одредбата под 8 точката на крајот се 
заменува со точка и запирка и се додава нова одредба под 
9, која гласи: 

„9) податоци за претходните зголемувања на цените 
во 1985 година (датум и процент на зголемување на цени-
те)". 

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

Е.п. бр. 406 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

772. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА НА 

ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗА-
ВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ НА ОП-

РЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за обврската на претходно известува-

ње на Сојузниот завод за цени за промената на цените на 
определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
51/85) во точка 1 став 2 во табелата, во подгрупа 013041 во 
колона 4 зборовите: „Колење на добиток: свежо месо (го-
ведско, јунешко, телешко, свинско, овчо, јагнешко, живин-
ско и други свежи меса)" се бришат. 

Подгрупата 013042 „Преработка и конзервирање на 
месо: сувомеснати производи, сланина, колбасичарски 
производи, месни конзерви и животинска маст за јадење 
(само свинска маст)" се бришат. 

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

Е.п. бр. 407 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТО-
СТА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВА-

ЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 
1. Работната организација „Слатекс", од Слатина, по-

веде пред Уставниот суд на Југославија постапка за оцену-
вање на уставноста и законитоста на Уредбата за општите 
услови за давање потрошувачки кредити, бидејќи смета 
дека со оспорената уредба се уредени облигационите од-
носи, а според Законот за облигационите односи Сојузни-
от извршен совет не е овластен тие односи да ги уредува 
со свој пропис. Повод за обраќање до Уставниот суд на Ју-
гославија беше казнувањето на овластениот предлагач во 
стопанско-казнена постапка кој, преку своите подвижни 
продавници, им продавал на граѓаните текстилни произ-
води - рубелина на кредит, без полагање учество на купу-
вачот во готово од 60%, спротивно на член 1 од оспорена-
та уредба, сметајќи дека е во прашање договор за про-
дажба со отплати во рати на цената од одредбите на чл. 
542 до 551 на Законот за облигационите односи. 

2. Оспорената уредба на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82, 51/82 и 62/82) е доне-
сена врз основа на овластувањето од член 34 став 1 точка 7 
на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот сис-
тем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 59/81 и 9/84), спо-
ред која Сојузниот извршен совет може да ги пропишува 
условите и намените за давање потрошувачки кредити на 
граѓаните, со цел, во согласност со утврдената економска 
политика, да ги усогласува односите на пазарот. 

Со уредбата е пропишано дека банките и организаци-
ите на здружен труд можат да им даваат потрошувачки 
кредити на граѓаните за купување на трајни потрошни 
блага и други индустриски производи за лична потрошу-
вачка чија цена по единица мера е поголема од 1 .ООО дина-
ри, со полагање сопствено учество на купувачот во готови 
пари, во определен процент, за определени производи. 

3. Во смисла на одредбите на чл. 9, 10 и 23 од Законот 
за облигационите односи, учесниците во прометот се 
должни да постапуваат во согласност со утврдената еко-
номска политика и со посебните присилни прописи. 

Уредбата и сојузниот Закон за основите на кредитни-
от и банкарскиот систем, врз основа на кој таа е донесена, 
имаат карактер на посебен присилен пропис, па организа-
циите на здружен труд и другите учесници во прометот се 
должни продажба на производите, наведени во Уредбата, 
да вршат во согласност со Уредбата, односно не можат да 
ги применуваат одредбите на чл. 542 до 551 од Законот за 
облигационите односи кои се однесуваат на продажбата 
со отплати на цената во рати, затоа што тие не предвиду-

ваат задолжително готовинско учество на купувачот, како 
што тоа се бара со Уредбата. 

Поради тоа Уставниот суд на Југославија оцени дека 
оспорената уредба е во согласносу со одредбата на член 
347 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ и дека не е во спро-
тивност со одредбите на Законот за облигационите одно-
си. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, без одружување на 
јавна расправа, на седницата одржана на 16 октомври 1985 
година, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на овластениот предлагач да 

се утврди дека Уредбата за општите услови за давање по-
трошувачки кредити не е согласна со Уставот на СФРЈ од-
носно дека е во спротивност со Законот за облигационите 
односи. 

2. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: претседател на Уставниот суд д-р Јосиф Трај-
ковиќ и судии: д-р Александар Фира, д-р Стана Гукиќ-Де-
лавиќ, Милосав Стијовиќ, Јаким Спировски, Иван Фран-
ко, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Радко Мочивник, 
Славко Кухар, Рамадан Враниќи и Душан Штрбац. 

У бр. 241/85 
16 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

д-р Јосиф Трајковиќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

766. Уредба за измени на Уредбата за издатоците 
за патни и други трошоци што на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации 
им се признаваат во материјални трошоци - 1621 

767. Одлука за измена на Одлуката за височината 
на стапката на затезната ѕшта - - 1621 

768. Одлука за начинот на уттшсутњв на вред-
ностите на залихите на недовршено производ-
ство на готови производи и стоки 1621 

769. Одлука за дополненија на Одлуката за начинот 
и условите на земање и користење на определе-
ни стоковни кредити во странство во 1983, 
1984 и 1985 година 1622 

770. Одлука за измени на Одлуката за посебните 
трошоци на постапката за стекнување и 
одржување во важност на правата со кои се 
штитат пронајдоците и знаците за разликува-
ње 1623 

771. Одлука за дополненија на Одлуката за давање 
согласност на цените на определени производи 1623 

772. Одлука за измена на Одлуката за обврската на 
претходно известување на Сојузниот завод за 
цени за промената на цените на определени 
производи 1623 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на Уредбата за општите услови за давање по-
трошувачки кредити 1624 
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