
231. 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат земен гас можат цените на земниот гас да ги формира-
ат така што највисоката цена да изнесува до 24,8145 дина-
ри по 1 Ѕт3 гас, со топлотна вредност од 33,338.35 кЈ на 
темепература од 288,15 К и притисок од 1,01325 ђаг. 

2. Цената од став 1 на оваа точка важи франко ек-
сплоатационо поле, при постојните услови на продажбата 
и тарифните ставови што според прописите постоеја на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е.п.бр. 84 
31 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

232. 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Електростопанските организации што произведу-
ваат и пренесуваат електрична енергија и електростопан-
ските организации што дистрибуираат електрична енерги-
ја, можат цените на електричната енергија, утврдени спо-
ред тарифните ставови, кои според прописите постоеле и 
кои се применети на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, да ги зголемат до 17%, при постојаните услови на 
продажбата и тарифните ставови што според прописите 
постоеја на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на 
цените за електрична енергија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/86). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 годи-
на. 

Е.п.бр. 85 
31 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

233. 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ЈАГЛЕН 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудни-
ци на јаглен) можат постојните цени на јаглен да ги зголе-
мат до 17% при постојните услови на продажбата. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на 
цените на јаглен што рудниците на јаглен им го испорачу-
ваат на термоелектраните врз основа на самоуправни спо-
годби со кои врз потрајна основа се утврдува остварува-
њето на заеднички приход односно елементите за форми-
рање на цените или ги формираат цените согласно со член 
3 став 1 од Законот за системот на општествената контро-
ла на цените. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на 
цените за јаглен („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/86). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 годи-
на. 

Е.п.бр. 86 
31 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

234. 
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 НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

КАФЕ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со преработка на кафе (доработка, пржење, мелење, паку-
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вање и др.) (во натамошниот текст: производители на ка-
фе) ги формираат продажните цени на кафето врз основа 
на набавната цена на суровото кафе формирана во соглас-
ност со Одлуката за начинот на формирање на цените на 
производите од увоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85). 

2. На набавната цена од точка 1 на оваа одлука про-
изводителите на кафе ги применуваат технолошките нор-
мативи на искористувањето, односно загубите во прера-
ботката и ги засметуваат трошоците на преработката. 

3. Технолошките нормативи на искористувањето, од-
носно загубите во преработката можат, во смисла на точ-
ка 2 од оваа одлука, да се засметуваат, и тоа најмногу до: 

- 1% - загуба при пречистување на сурово кафе; 
- 80% - искористување при пржење на кафе-рандман; 
- 1,92% - загуба при мелење на кафе; 
- 1% - загуба при пакување и мерење на кафе. 
4. Трошоците за преработка ги офаќаат: технолошко-

то гориво, амортизацијата на средствата, обврските од до-
ходот, бруто личните доходи, средствата за заедничка по-
трошувачка, акумулацијата, стандардната амбалажа и 
трошоците на транспортот до складот на купувачот, а нај-
многу до следните вкупни износи, и тоа: 

- за 1 килограм пржено и мелено кафе 360,00 дин. 
- за 1 килограм за пакувано сурово кафе 200,00 дин. 
5. Ако кафето се преработува со мешање на повеќе 

видови и квалитети сурово кафе, цената на преработеното 
кафе се утврдува сразмерно со учеството на одделни видо-
ви сурово кафе во таа мешаница по набавните цени на тие 
видови кафе. 

6. Преработувачите на кафе можат набавките цени на 
сурово кафе да ги упросечуваат сразмерно со набавните 
цени, количествата и видот односно потеклото на сурово-
то кафеЛУпросечувањето од става 1 на оваа точка се врши 
врз основа на податоците од претходната година или пре-
тходниот пресметковен период на текованата година, а 
упросечените цени и фактичките набавни цени на сурово-
то кафе се следат и се усогласуваат најмалку секои три ме-
сеци, врз основа на книговодствената евиденција, која се 
води на посебни сметки на временски разграничувања, 
при што задолжително се намалува односно се зголемува 
просечната цена за следните три месеци за остварената 
позитивна односно негативна разлика. 

Усогласувањето од став 2 на оваа точка се врши кон-
тинуирано и се пренесува кон крајот на годината во след-
ната година на посебни сметки на временски разграничу-
вања за исти цели. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*'. 

Е.п.бр. 87 
31 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

235. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА 

МАЛО 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи (во натамошниот тек-

ст: прометните организации) ги формираат цените на производите во прометот на големо односно на мало со примена 
на стапките за покритие на трошоците на прометот од оваа одлука врз набавната цена. 

2. За формирање на цените на производите во прометот на големо, односно на мало, се утврдуваат стапките за 
покритие на трошоците на прометот, и тоа најмногу до: 

Производи што спаѓаат во дејност Во прометот 

Гранка Група Подгрупа НАЗИВ 
на големо на мало 

(во процент (во процент 
до) до) 

1 2 3 4 5 6 

0102 01020 
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
Производство на јаглен: сите производи 3,00 13,00 

0104 Производство на нафта и земен гас 
01042 Производство на земен гас: сите производи 1,50 според 

пропис 
0105 01050 010500 Производство на нафтени деривати: 

- безоловен моторен бензин БМБ-95 вкупно 12,50 
- МБ-86 и МБ-98; гасни масла-дизел-горива: Д1, Д2 и 

ДЗ; масло за горење екстра лесно (ЕЛ), масло за го-
рење лесно специјално (ЛС) вкупно 7,50 

- масло за горење: лесно (Л), средно (С), средно ниско-
сулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко нискосулфурно 
(ТНС) вкупно 2,50 

- млазно гориво (ГМ-1) вкупно 7,80 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите млазни горива се формира во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на прометот на млаз-
но гориво (ГМ - 1). 
- примарен бензин (ако не се транспортира со цевово-

ди) вкупно 1,90 
- битумен за патишта (БИТ 200) вкупно 3,10 
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Производи што спаѓаат во дејност Во прометот 

на големо на мало 
Гранка Група Подгрупа НАЗИВ (во процент (во процент 

до) до) 

1 2 3 4 5 6 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите битумени се формира во паритет со учеството 
'за покритие на трошоците на прометот на битумен 
(БИТ 200) 
- аромати: бензен, толуен, МП-ксилен, О-ксилен и 

етил-бензен вкупно 3,10 
- специјален бензин за маслодајни култури вкупно 3,90 
- специјален бензин за гума вкупно 3,90 
Учеството за покритие на трошоциве на прометот на 
другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на 
специјален бензин за гума 
- медицински бензин вкупно 3,90 
- авио бензин (АБ 80/87) вкупно 6,30 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите авио-бензини се формира во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на прометот на авио-
бензин (АБ 80/87) 
- \ућке-шпирит 140/200 вкупно 3,30 
- петролкокс-калциниран.регулар вкупно 3,90 
Учеството за покритие л а трошоците на прометот на 
другите видови петролкокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на 
петролкокс-калциниран регулар 
- петролеј за осветление, петролеј за мотори и петро-

3,90 леј за сигнали вкупно 3,90 
- парафин-кристален беден вкупно 3,90 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите парафини се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на парафин 
кристален беден 
- базни масла (1.У.90) вкупно 3,90 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите базни масла се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на прометот на базни 
масла (1.У.90), според индексот на вискозитетот 
- рафинати и дестилати-вретенски дестилат (БЕД) вкупно з з о 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и дестилати се формира во паритет 
со учеството за покритие на трошоците на прометот 
на вретенски дестилат (БЕД) 

8,50 - минерални мазива вкупно 8,50 
- течен гас: 

- за покритие на трошоците на прометот на течен 
гас на мало во шишиња, контејнери и садови-ре-

8,90 зервоари што се вградени во моторни возила 8,90 
- за покритие на трошоците на прометот на течен 

гас на големо во шишиња, контејнери и резервоа-
ри од кои се врши полнење на садови-резервоари 
што се вградени во моторни возила, како и за по-
критие на трошоците на прометот на големо ако 
испораката се врши во стабилни резервоари и низ 
цевоводи, освен ако испораката се врши на индус-

6,25 триски потрошувачи, полнилници и фарми 6,25 
- за покритие на трошоците на прометот на течен 

гас на големо ако испораката се врши во стабилни 
резервоари и низ цевоводи на индустриски потро-

3,75 шувачи, полнилници и фарми 3,75 
0107 Црна металургија 

01071 Производство на железо и челик 
010711 Производство на сурово железо: сите производи 2,20 3,00 
010712 Производство на суров челик: сите производи 2,60 3,20 
010713 Производство на валан, влечен и кован челик: 

4,50 4,20 - челик со негарантиран состав: сите производи 4,50 4,20 
- челик со гарантиран состав: сите производи 7.40 5.20 
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Производи што спаѓаат во дејност Во прометот 

на големо на мало 
Гранка Група Подгрупа НАЗИВ (во процент (во проиент 

до) до) 

1 2 3 4 5 6 

01072 010720 Производство на феро-легури: сите производи 3,00 3,70 
0109 Производство на обоени метали 

01091 010910 Производство на бакар: сите производи 4,50 5,00 
01092 010920 Производство на олово: сите производи 4,50 6,00 
01093 010930 Производство на цинк: сите производи 4,50 6,00 
01094 Производство на глиница и алуминиум 

010942 Производство на алуминиум: сите производи 4,50 6,00 
ОНО Преработка на обоени метали 

01101 011010 Преработка на алуминиум: сите производи 2,50 3,50 
01109 Преработка на бакар и други обоени метали 

011091 Преработка на бакар и легури од бакар: сите производи 3,50 5,50 
011092 Преработка на олово: сите производи 3,50 5,00 
011093 Преработка на цинк: сите производи 3,50 5,20 

ОШ 

01111 

Производство на неметални минерали (без градежен 
материјал) 
Производство на неметални минерали (без соли) 

011111 Производство на азбест: сите производи 4,00 7,50 
011112 Производство на магнезит и глина: магнезит 3,00 5,00 

01112 Производство на соли 
011121 Производство на морска сол: 

3,00 6,00 - морска сол за човечка исхрана 3,00 6,00 
V - морска сол за добиточна исхрана 3,50 -

011129 Производство на други соли: 
- сите соли, освен сол за човечка исхрана и сол за до-

биточна храна 
- сол за човечка исхрана 
- сол за добиточна храна 

3,50 
3,00 
2,00 

6,00 
5,00 

0112 

01121 

Преработка на неметални минерали (без градежен ма-
теријал) 
Производство на стакло 

011211 Производство на рамно стакло: сите производи 5,80 13,00 
011212 Производство на амбалажно стакло: сите производи 7,80 17,00 

01122 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите произ-
2,50 4,50 води 2,50 4,50 

01129 Преработка на други неметални минерали 
011292 Производство на јагленографитни производи: графит-

3,50 7,80 ни лонци и прибор 3,50 7,80 
011299 Друга преработка на неметални минерали: брусни про-

изводи 2,90 8,00 
0113 

01131 
011312 

Металопреработувачка дејност 
Производство на метален репродукционен материјал 
Производство на метален инсталационен материјал: 
радијатори (сите видови) и санитарни и водоводни ар-
матури од обоени метали 2,50 6,00 

011313 Производство на алат: алат за режење 6,50 13,00 
011319 Производство на друг метален репродукционен мате-

ријал: окови и прибор за градежна столарија и мебел 6,00 11,00 
0115 

01152 
011521 

011522 

Производство на сообраќајни средства (без бродоград-
ба) 
Производство на друмски возила 
Производство на мотори: 
сите производи, освен вонбродски мотори 
- вонбродски мотори 
Производство на камиони и специјални возила: камио-
ни и автобуси (сите видови) 

2,00 
4,00 

2,00 

6,00 
12,00 

5,00 
011524 Производство на трактори: сите производи 2,00 5,00 

0117 
01172 

Производство на електрични машини и апарати 
Производство на електронски и телекомуникациони 
уреди 
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Производи што спаѓаат во дејност Во прометот 

на големо на мало 
Гранка Група Подгрупа НАЗИВ (во процент (во процент 

до) до) 

! 2 3 4 5 6 

V 

011723 Производство на комуникациони апарати и уреди: 
обични и автоматски телефонски апарати и автомат-

4,00 10,00 ски секретарски гарнитури 4,00 10,00 
011724 Производство на мерна и регулациона опрема, сред-

ства за управување и автоматизација во индустријата и 
сообраќајот: електрични броила еднофазни еднотариф-
ни, електрични броила еднофазни двотарифни и елек-
трични броила трофазни еднотарифни и трофазни дво-

2,00 7,00 тарифни 2,00 7,00 
011729 Производство на неспоменати електронски апарати и 

2,60 7,50 уреди: електромедицински апарати и уреди 2,60 7,50 
01173 011730 Производство на кабли и спроводити^ кабли 3,50 8,00 
01174 

011741 
Производство на електрични апарати за домаќинство 
Производствп на термички апарати: 
- електрични шпорети и комбинирани шпорети на 

6,00 струја и гас 3,50 6,00 
- електрични бојлери 4,20 8,50 

011742 Производство на разладни апарати и уреди: фрижиде-
ри за домаќинство и апарати за длабоко замрзнување 

3,50 7,00 за домаќинство 3,50 7,00 
011743 Производство на апарати и уреди за перење и сушење: 

3,50 7,00 машини за перење на алишта 3,50 7,00 
01179 Производство на други електротехнички производи 

011793 Производство на акумулатори и галвански елементи: 
12,00 акумулатори (сите видови) и батериски влошки 4,00 12,00 

0118 
01181 011810 

Производство на базни хемиски производи 
Производство на хемикалии (освен за земјоделството): 
сулфурна киселина, натриум-сулфат, натриум-карбо-
нат, натриум-хидроксид, натриум-перборат, натриум-
-триполи фосфат, натриум-силикат (само за детерџен-
ти), етоксилати (само за детерџенти), линеарни-алкил-
бензол (ЛАБ), линеарни-алкилбензолсулфонат (ДБС и 
ДЕСК), зеолити и карбоксиметил целулоза (само за де-
терџенти), саѓи, бази, освен натриумхидроксид, кисели-
ни, освен сулфурна киселина, соли, бензоли, амонијак и 

3,50 6,00 сложени ацетати 3,50 6,00 
01182 011820 Производство на хемикалии за земјоделството: 

- вештачки ѓубрива 
- средства за заштита на растенијата 

3,00 
4,00 

5,00 
10,00 

01183 
011831 

Производство на хемиски влакна и пластични маси 
Производство на вештачки и синтетички влакна: сите 
производи 2,60 7,50 

011832 Производство на пластични маси: сите производи 3,00 10,00 
0119 

01191 011910 
Преработка на хемиски производи 
Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: 
фармацевтски хемикалии и готови лекови за хумана 

20,00 употреба и готови лекови за ветеринарска употреба 7,00 20,00 
01192 011920 Производство на средства за перење и козметички пре-

парати: 
5,00 10,00 - детерџенти 5,00 10,00 

- сапуни 7,00 15,00 
01193 011930 Производство на премазни средства: сите производи 6,00 18,00 
01194 011941 Преработка на пластични маси 

Производство на амбалажа од пластични маси: сите 
производи 5,00 15,50 

01199 011990 Производство на други хемиски производи: лепила за 

0121 
индустриски цели, антифриз и рентгенфилмови 3,00 8,50 

0121 Производство на градежен материјал 
01212 012120 Производство на цемент: сите производи 8,00 12,00 

0122 01220 Производство на режана граѓа и плочи 
8,00 12,00 

012201 Производство на режана граѓа: сите производи 3,00 8,00 
012202 Производство на фурнир и плочи: сите производи 4,00 9,00 

0123 Производство на финални производи од дрво 
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012321 Производство на амбалажа од дрво: сите производи 4,00 12,00 
0124 Производство и преработка на хартија: 

01241 012410 Производство на целулоза и хартија: за обвивна и ам-
4,00 9,00 балажна хартија, картон и лепенка 4,00 9,00 

- рото-хартија и натрон-хартија за вреќи 3,60 7,00 
01242 Преработка на хартија 

6,00 16,00 012421 Производство на хартиена амбалажа: сите производи 6,00 16,00 
0125 Производство на текстилни предива и ткаенини 

01251 Производство на влакна, предива и конци 
012512 Производство на предива и конци од памучен тип: си-

6,00 18,00 те производи, освен памучни конци 6,00 18,00 
012513 Производство на предиво од волнен тип: сите произ-

6,00 18,00 води, освен волница за рачна работа 6,00 18,00 
012515 Производство на предиво и конци од природна и 

6,00 18,00 вештачка свила: предиво од вештачка свила 6,00 18,00 
01252 Производство на ткаенини 

012521 Производство на памучни ткаенини (од памучен тип): 
6,00 18,00 сите производи, освен памучни ќебиња и прекривачи 6,00 18,00 

012522 Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): 
6,00 18,00 сите производи освен волнени ќебиња и прекривачи 6,00 18,00 

012524 Производство на свилени ткаенини (од свилен тип): 
6,00 18,00 сите производи, освен ткаенини од природна свила 6,00 18,00 

0126 Производство на готови текстилни производи 
01262 Производство на текстилна конфекција 

012621 Производство на алишта (освен трикотажне: сите 
7,00 25,00 производи 7,00 25,00 

0127 01270 
01270*1 

Производство на кожа и крзно 
4,00 10,50 01270*1 Производство на крупна кожа: сите производи 4,00 10,50 

012702 Производство на свињска кожа: сите производи 4,00 10,50 
0129 01290 Преработка на каучук 

012901 Производство на гуми за возила: 
5,00 10,00 - надворешни и внатрешни гуми за патнички возила 5,00 10,00 

- надворешни и внатрешни гуми за автобуси, камио-
3,00 6,00 ни и трактори 3,00 6,00 

012909 Друга преработка на каучук: гумени ленти и ремени, 
5,00 18,00 сурова смеса за поправка на пневматика и регенерат 5,00 18,00 

0130 Производство на прехранбени производи 
01301 013010 Мелење и лупење на жита: 

- пченично башно и крупица (гриз) 3,50 11,00 
- пченичен леб по прописи 

01304 Преработка и конзервирање на месо и риба 
013041 Колење на добиток: свежо месо, освен прасешко, јаг-

нешко, коњско и месо од дивеч и живинско месо (ос-
вен заклани пилиња - бројлери) вкупно 12,00 

013042 Преработка и ќонзервирање на месо: 
- сувомеснати производи, колбасичарски производи и 

6,00 20,00 месни конзерви 6,00 20,00 
- свинска маст и сланина 5,00 14,00 
- друга преработка и конзервирање на месо 6,00 20,00 

01343 Преработка и конзервирање на риби и рибини конзер-
ви 6,00 20,00 

01305 013050 Преработка и конзервирање на млеко 
5,00 - пастеризирано млеко вкупно 5,00 

- стерилизирано млеко 3,50 16,00 
01306 013060 Производство на шекер: шеќер освен шеќер во прав, 

ванилин шеќер и шеќер во коцки и кристален во паку-
вање помало од 30 (угостителски пакувања) 3,50 11,00 

01308 013080 Производство на растителни масла и масти: сурово 
масло, рафинирано масло за јадење (од соја, сончог-
лед и маслодојна репка) 3,00 9,00 

0131 Производство на пијачки 
01311 Производство на алкохол од растително потекло и 

алкохолни пијачки 
013111 Производство на алкохол од растително потекло: 

шпирит 6,60 22,50 
0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: комплетна крмна 

смеса, дополнителна крмна смеса и витамински мине-
рални и лековити смеси, за говеда, свињи, живина и 
друг добиток и суперконцентрат за гоење на добиток 2,00 6,00 

Производи што спаѓаат во дејност Во прометот 

на големо на мало 
Гранка Група Подгрупа НАЗИВ (во процент (во проиент 

до), до) 

1 2 3 4 5 6 
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По исклучок од, одредбите на став 1 од оваа точка, 
прометните организации што вршат промет на мало 
можат стапките за покривање на трошоците на прометот 
утврдени во тој став за промет на мало да ги зголемат до 
30% за производите што тие организации ги продаваат во 
дуќани, во кампови и во други туристички објекти. 

3. По исклучок од одредбите на оваа одлука, промет-
ните организации што се занимаваат со промет на пржено 
и мелено кафе ги утврдуваат и засметуваат трошоците на 
прометот во апсолутен износ кој според прописите посто-
ел на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Стапката за покривање на трошоците на прометот 
на лекови на мало од точка 2 на оваа одлука не се приме-
нува ако височината на учеството за покривање на трошо-
ците на прометот се уреди со самоуправна спогодба што 
организациите на здружен труд кои се занимаваат со про-
мет на лекови на мало (аптеки) ќе ја склучат со самоуправ-
ната интересна заедница за здравствена заштита на тери-
торијата на која таа самоуправна интересна заедница ја 
врши својата дејност. 

5. Стапката за покривање на трошоците на прометот 
во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката 
за покривање на трошоците на прометот на големо од 
точка 2 на оваа одлука. 

Стапката за покривање на трошоците во транзит е 
составен дел на стапката за покривање на трошоците во 
прометот на големо, и ако е засметана, за ТОЈ ИЗНОС ВО по-
натамошниот промет на големо стапката од точката 2 на 
оваа одлука се намалува. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се однесуваат 
на производите од точка 2 од гранката 0105 група 01050 
подгрупа 010500 Производство на нафтени деривати. 

6. Ако прометната организација набави стоки непос-
редно од производител и увозник и изврши само промет 
на мало, може, при формирањето на цените на производи-
те во прометот на мало, стапките за покривање на трошо-
ците на тој промет од точка 2 на оваа одлука, да ги зголе-
ми до 50% од стапката за покривање на трошоците на про-
метот на големо. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат 
на производите од точка 2 од гранката 0105 група 01050 
подгрупа 010500 Производство на нафтени деривати. 

7. Под набавна цена на производи во прометот на го-
лемо и прометот на мало, согласно со точка 1 на оваа од-
лука, се подразбира нето фактурна цена на производител-
ската организација на здружен труд, односно на добавува-
чот, организација на здружен труд која се занимава со 
увоз и прометната организација на големо, зголемена за 
зависните трошоци. 

Под набавна цена на земен гас од домашно производ-
ство се подразбира цената на земен гас - експлоатационо 
поле, а под набавна цена на земен гас од увоз - цената 
франко југословенска граница. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С 
СНС, Т и ТНС) и млазно гориво, (ГМ-1) ако тие произво-
ди ги набавуваат од домашно производство и од увоз, 
можат цените на тие производи да ги формираат така што 
на просечната набавна цена да го додадат учеството за по-
кривање на трошоците на прометот. Просечната набавна 
цена се формира врз основа на набавните цени и количес-
твата од домашно производство и од увоз што се остваре-
ни во период од последната промена на просечната набав-
на цена до денот на утврдувањето на новата просечна на-
бавна цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и остваре-
ната позитивна или негативна разлика од периодот од по-
следната промена на просечната набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 3 на оваа точка се 
формира најмалку секои три месеци. 

Позитивните или негативните разлики остварени од 
претходниот период се водат на посебна сметка на вре-
менско разграничување и се вклучуваат при наредните 
промени на цените, а невклучениот дел на позитивните 
или негативните разлики се пренесува во следната година. 

8. Под зависни трошоци во смисла на оваа одлука се 
подразбираат: трошоците за натовар и растовар на произ-
води, трошоците за транспорт од стовариштето на доба-
вувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за оси-
гурување на производите во транспорт, транспортно ка-
ло, ломот и дефектот на производот, посебни трошоци за 
пакување во транспорт на производите (зимско пакување 
и ел), трошоците за транспорт од стовариштето на купу-
вачот; до неговите продавници односно продажни места, 
освен испораките на нафтени деривати на бензински пум-
пи (безоловен моторен бензин БМБ-95, моторен бензин 
МБ-86 и МБ-98, гасни масла - дизел горива: Д-1 Д-2 и Д-3, 
масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лес-
но специјално (ЛС)) и трошоците за враќање на амба-
лажата врз основа на склучените самоуправни спогодби 
односно договори. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметаат само реалните трошоци што ги имала и 
му ги фактурирала на купувачот друга организација на 
здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, 
прометната организација може да ги засметува зависните 
трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, нато-
варот и истоварот и др. ги изврши со свои средства, а нај-
многу до височината на тарифата во јавниот сообраќај 
што е формирана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација не може да утврди и да 
ги пресмета реалните зависни трошоци во моментот на 
извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да ги 
пресмета во планираните просечни износи или во про-

Производи што спаѓаат во дејност Во прометот 

Гранка Група Подгрупа НАЗИВ 
на големо на мало 

(во процент (во процент 
до) до) 

1 2 3 4 5 6 

0133 

0135 

01331 

01350 

013310 

013500 

Производство и преработка на тутун 
Производство на ферментиран тутун: ферментиран 
тутун 
Собирање и примарна преработка на индустриски от-
падоци: индустриски и други корисни отпадоци од 
железо и челик, од обоени и скапоцени метали 

ОБЛАСТ ОЗ-ШУМАРСТВО 

вкупно 

8,00 

4,00 

28,00 

0300 03000 
030003 

Шумарство 
Искористување на шуми: трупци за режење, за фур-
нир и за лупење и целулозно дрво вкупно 6,00 
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цент, што ги внесува на посебна сметка на временски раз-
граничувања, со тоа што просечните зависни трошни ги 
планира врз основа на остварените просечни зависни тро-
шоци во претходната година, односно во претходниот 
пресметковен период на текуштата година. Планираните 
просечни зависни трошоци и реалните зависни трошоци 
ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласува-
ат врз основа на книговодствената евиденција што ќе се 
води на посебни сметки на временски разграничувања, 
при што задолжително ќе се намалуваат односно зголему-
ваат планираните зависни трошоци за следните три месе-
ци за остварената позитивна односно негативна разлика. 

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на 
оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон кра-
јот на годината во следната година на посебна сметки на 
временски разграничувања. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на течен гас можат во просечната набавна цена 
на течен гас да го засметаат, како зависен трошок, износот 
за покривање на полнењето со течен гас на шишиња, кон-
тејнери и садови - резервоари што се вградени во мотор-
ни возила, до 8,9% од таа цена. 

9. Прометните организации што пакуваат прехранбе-
ни производи на начинот што му одговара на индустрис-
киот начин на пакување (ситно пакување) можат на набав-
ната цена на тие производи да ги засметаат реалните тро-
шоци на пакувањето, а најмногу до износот што, во сог-
ласност со прописите, го засметуваат организациите на 
здружен труд - производители при пакувањето на истите 
производи. 

10. Ако во прометот на големо учествуваат две про-
метни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната 
стапка за покривање на трошоците во прометот на голе-
мо. Прометната организација која е прв учесник во проме-
тот на големо е должна во фактурата односно во отпрат-
ницата посебно да искаже кој дел од пропишаната стапка 
го засметала, а кој преостанал за другиот учесник во про-
метот на големо. Во наведниот број од најмногу два учес-
ника во прометот на големо спаѓа и организацијата на 
здружен труд што врши транзит. 

11. Не се смета како зголемување на стапката за по-
кривање на трошоците на прометот позитивната разлика 
во цената што прометната организација ја пресметува ка-
ко разлика меѓу постојната продажна цена на производи 
на залихи и продажната цена на производи од ист вид и 
квалитет што подоцна се купени. 

12. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на ра-
ботните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели 
на дуќани) како и на другите учесници во прометот на 
производите од оваа одлука. 

13. Ако производител ските организации на здружен 
труд, во согласност со прописите, ги формираат своите 
продажни цени така што тие да важат како цени во про-
дажбата на мало односно на големо, тие цени содржат и 
зависни трошоци (франко истоварна станица на купува-
чот), а учеството за покривање на трошоците на прометот 
содржано во тие цени го утврдуваат со самоуправна спо-
годба или со договор организациите на здружен труд про-
изводители и прометните организации. 

При формирањето на цените во прометот на големо, 
односно на мало за истородни производи од увоз, промет-
ните организации можат како учество на покривање на 
трошоците на прометот да ги засметуваат износите што 
ги остваруваат во согласност со одредбата на став 1 од 
оваа точка. 

14. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок прометната организација ако како прв 
учесник во прометот на големо, во фактурата односно от-
пратницата не искаже посебно кој дел од пропишаната 
стапка во прометот на големо го засметала а кој преоста-
нува за другиот учесник во прометот (точка 10). 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во прометната организација. 

15. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се 
казни за прекршок работниот човек кој самостојно врши 
дејност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани (имател на дуќан) ако продажната цена на 
производите ја формира преку износот кој се утврдува со 

примената на оваа одлука, освен ако со оваа одлука не е 
предвидено поинаку (точ. 2 до 9). 

16. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за начинот на формирањето на цени-
те на производите за производство во прометот на голе-* 
мо, односно на мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85, 
6/86, 11/86, 14/86 и 15/86). 

17. Оваа одлука влегува во сила на 3 април 1986 годи-
на. 

Е. п. бр. 88 
31 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

236. 
Врз основа на член бб ст. 2 и 3 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИ-

ТЕ ПЛАСМАНИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
1. Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошниот текст: народните банки) на пласма-
ните од примарната емисија наплатуваат камата по стап-
ка од 73% годишно. 

На кредитите за работи на извозот на стоки и услуги, 
за производство, за сезонски залихи и пазарни стоковни 
резерви на земјоделски и прехранбени производи, за зали-
хи на јаглен, за увоз на суровини и репродукциони матери-
јали, за продажба односно за купување на домашна опре-
ма и бродови во земјата и за кредитирање на граѓаните 
врз основа на продажба на девизи народните банки напла-
туваат камата од 71% годишно. 

2. На износот на пласманите од точка 1 на оваа одлу-
ка кој не е вратен во договорениот рок народните банки 
наплатуваат камата по стапка од 86% годишно. Каматата 
по стапка од 86% годишно народните банки ја наплатува-
ат и на износот на користените средства на примарната 
емисија за кој надлежниот орган ќе утврди дека банката го 
користела без основа во прописите. 

Народните банки наплатуваат од деловните банки ка-
мата по стапка од 86% и на износот на користените сред-
ства преку износот на расположивото покритие на нивни-
те жиро-сметки во смисла на член 111 став 3 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/83). 

3. Во поглед на пресметката и наплатата на каматата, 
како и на други прашања што се однесуваат на каматните 
стапки на кредитите и други пласмани од примарната 
емисија, а кои не се утврдени со оваа одлука, се применува 
Одлуката за каматните стапки на пласманите од примар-
ната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/84, 52/84, 
69/84, 16/85, 26/85, 32/85, 51/85 и 6/86). 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 годи-
на. 

Е. п. бр. 89 
1 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 
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237. 
Врз основа на член бб ст. 2 и 3 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА 

ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Банките и други финансиски организации што ко-

ристат средства на задолжителната резерва за одржување 
на својата дневна ликвидност и плаќаат надомест на На-
родната банка на Југославија по стапка од 0,236% дневно. 

2. Во поглед на начинот и условите за плаќање на 
надоместот од точка 1 на оваа одлука се применува Одлу-
ката за надомест за користење на задолжителната резерва 
за одржување на дневната ликвидност на банките и на 
други финансиски организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/84, 52/84, 20/85, 26/85, 32/85, 51/85 и 6/86). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 годи-
на. 

Е. п. бр. 90 
1 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

238. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штствената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Организациите на здружен труд и други самоуп-

равни организации и заедници што произведуваат опреде-
лени производи (во натамошниот текст: производителски-
те организации), можат продажните цени на своите произ-
води да ги зголемат врз основа на согласност од Сојузни-
от завод за цени. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува на 
следните производи: 

0112 

01129 

011292 

011299 

0113 

01131 

011312 

0117 

01172 

011724 

0118 

01181 011810 

01182 011820 

0119 

Прозводи што спаѓаат 01191 011910 
во дејноста 

Гранка Група Подгрупа Назив 

1 2 3 4 01192 011920 

01071 

0107 

011111 

Област 01- Индустрија и ру-
дарство 
Производство на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 
Производство на неметални 
минерали (без соли) 
Производство на азбест: си-
те производи 

0130 

01306 013060 
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Преработка на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 
Преработка на други неме-
тални минерали 
Производство на јаглено-
-графитни производи: гра-
фитни лонци и прибор 
Друга преработка на неме-
тални минерали: брусни 
производи 
Металопреработувачка деј-
ност 
Производство на метални 
репродукциони материјали 
Производство на метален 
инсталационен материјал: 
санитарна и водоводна ар-
матура од обоени метали 
Производство на електрични 
машини и апарати 
Производство на електрон-
ски и телекомуникациони 
уреди 
Производство на мерна и 
регулациона опрема, сред-
ства за управување и авто-
матизација во индустријата 
и сообраќајот: трофазни 
двотарифни броила 
Производство на базни хе-
миски производи 
Производство на хемикалии 
(освен за земјоделството): 
сулфурна киселина, натри-
умсулфат, натриум-карбо-
нат, натриумхидроксид, на-
триумперборат, натриум-
триполифосфат, натриумси-
ликат (само за производство 
на детерџенти), етоксилати 
(само за детерџенти) линеа-
рен алкилбензол (ЛАБ) и 
линеарен - алкилбензол сул-
фонат (ДБС и ДЕСК), зеоли-
та, карбоксиметилцелулоза 
(само за производство на де-
терџенти) и амонијак, 
Производство на хемикалии 
за земјоделството: вештачки 
ѓубрива 

Преработка на хемиски про-
изводи 
Производство на лекови и 
на фармацевтски суровини: 
фармацевтски суровини и 
готови лекови за хумана 
употреба 
Производство на средства за 
перење и на козметички пре-
парати: детерџенти 
Производство на прехранбе-
ни производи 
Производство на шеќер: ше-
ќер, освен шеќер во прав, ва-
нилин шеќер и шеќер во 
коцки и кристал во пакува-
ње помало од 30 (угости-
телско пакување) 

> 
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2. Производителските организации му поднесуваат 
на Сојузуниот завод за цени барање за давање согласност 
на цените во два примерока. 

Барањето од став 1 на оваа точка ги содржи следните 
податоци, и тоа: 

1) фирмата, односно називот и седиштето на произ-
водителската организација и матичниот број под кој се во-
ди кај Службата на општественото книговодство и кај Со-
јузната управа за царини; 

2) називот и шифрата на подгрупата на дејноста; 
3) називот на производот или групата производи и 

единицата на мера; 
4) цената за која се бара согласност и видот на таа це-

на (производителска, големопродажна, малопродажна), со 
назначување на постојната цена и процентот на бараното 
зголемување на цената; 

5) стапката на вкупниот растеж на цената на тој про-
извод во претходната година мерена во декември 1985 го-
дина во однос на декември 1984 година; 

6) месецот во кој е извршено зголемувањето на цена-
та од одредбата под 5 на оваа точка; 

7) стапката на вкупно остварениот растеж на цената 
на тој производ во 1986 година; 

8) месецот во кој е извршено зголемувањето на цена-
та од одредбата под 7 на оваа точка; 

9) последната остварена извозна цена пред поднесу-
вањето на барањето, изразена во динари франко југосло-
венска граница, со назнака на месецот и годината на ос-
тварувањето; 

10) продуктивноста на трудот: физичкиот обем на 
производството по вработен работник изразен во индек-
сот за текуштиот период пред поднесувањето на барањето 
во однос на истиот период претходната година; 

11) коефициентот на обртот на обртните средства во 
последниот пресметковен период на текуштата година во 
однос на истиот пресметковен период од претходната го-
дина; 

12) степенот на искористувањето на капацитетите во 
претходниот пресметковен период на текуштата година и 
во соодветниот период на претходната година; 

13) односот на акумулацијата спрема просечно ан-
гажираните деловни средства (во проценти); 

14) бруто-личниот доход по работник (месечен про-
сек во динари во пресметковниот период на текуштата и 
во истиот период на претходната година); 

15) индексот на залихите на готови производи или 
група производи за кои се бара согласност за цените за 
претходниот пресметковен период на текуштата година 
во однос на истиот пресметковен период на претходната 
година; 

16) условите на продажбата што се од влијание врз 
цените, како што се: местото и начинот на испорака 
(франко натоварено во местото на производителот, фран-
ко истоварено во местото на купувачот, франко складиш-
те на купувачот и ел.); начинот на пресметката на вред-
носта на амбалажата, со назнака дали амбалажата е по-
вратна или не е повратна; како и податок за тоа дали и во 
што се менувани условите на продажбата во однос на по-
стојните услови на продажбата. 

Податоците од оваа точка му се доставуваат на Со-
јузниот завод за цени на образецот за доставување барање 
за давање согласност на цените, кој е отпечатен кон оваа 
одлука и претставува нејзин составен дел. 

Сојузниот завод за цени може од производителската 
организација да бара и други дополнителни податоци во 
врска со поднесеното барање, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на барањето. 

3. Ако барањето за давање согласност не ги содржи 
податоците од точка 2 на оваа одлука, Сојузниот завод за 
цени, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, 
ќе бара дополнување на барањето* 

Ако производителските организации не го достават 
бараното дополнување на барањето, ќе се смета дека бара-
њето не е ни поднесено, за што Сојузниот завод за цени 
писмено ја известува производителската организација. 

4. Сојузниот завод за цени е должен по уредното ба-
рање на производителската организација да донесе реше-
ние за давање или недавање согласност на цените, во рок 

од 45 дена од денот на приемот на барањето од точка 2 на 
оваа одлука. 

Ако Сојузниот завод за цени во наведениот рок од 
став 1 на оваа точка не донесе решение за давање или не-
давање согласност односно бара дополнување на барање-
то, ќе се смета дека е дадена согласност на цените. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за давање согласност на цените на опре-
делени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/85, 
62/85 и 74/85). 

6. Оваа одлука влегува во сила на 3 април 1986 годи-
на. 

Е. п. бр. 93 
31 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл>арич, с.р. 

239. 
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 републи-
чки и покраински органи, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА 

ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Организациите на здружен труд и другите самоу-

правни организации и заедници (во натамошниот текст: 
организации) се должни да го известат Сојузниот завод за 
цени за зголемувањето на цените на своите производи во 
рок од 30 дена пред денот на почетокот на применувањето 
на тие цени. 

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува на 
следните производи: 

Производи што спаѓаат во 
дејности 

Гранка Група Подгрупа Назив 

1 2 3 4 

Област 01 - Индустрија и 
рударство 

0107 Црна металургија: сите про-
изводи 

0109 Производство на обоени ме-
тали 

01091 010910 Производство на бакар: сите 
производи 

01092 010920 Производство на олово: си-
те производи 

01093 010930 Производство на цинк: сите 
производи 

01094 Производство на глиница и 
алуминиум 

010942 Производство на алумини-
ум: сите производи 

0110 Преработка на обоени мета-
ли 

01101 011010 Преработка на алуминиум: 
сите производи 

01109 Преработка на бакар и на 
други обоени метали 

011091 Преработка на бакар и на 
легури од бакар: сите произ-
води 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

011092 Преработка на олово: сите 
производи 

011729 Производство на неспомена-
ти електронски апарати и 

011093 Преработка на цинк: сите 
производи 

уреди: електромедицински 
апарати и уреди 

0111 

01111 

011112 

Производство на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 
Производство на неметални 
минерали (без соли) 
Производство на магнезнт и 
глина: магнезит 

01173 

01174 

01730 

011741 

Производство на кабли и 
спроводници:кабли 
Производство на електрич-
ни апарати за домаќинство 
Производство на термички 
апарати: електрични шпоре-
ти, комбинирани шпорети 

01112 Производство на соли: сите 
производи 

011742 

на струја и на гас и елек-
трични бојлери 

0112 Преработка на неметални 
минерали 
(без градежен материјал) 
Производство на стакло 
Производство на рамно 
стакло: сите производи 
Производство на амбалажно 
стакло: сите производи 

011742 Производство на разладни 
апарати и уреди: фрижидери 

01121 
011211 

011212 

Преработка на неметални 
минерали 
(без градежен материјал) 
Производство на стакло 
Производство на рамно 
стакло: сите производи 
Производство на амбалажно 
стакло: сите производи 

011743 

за домаќинство и апарати за 
длабоко замрзнување за до-
маќинство 
Производство на апарати и 
уреди за перење и сушење: 
машини за перење на алиш-
та 

01122 011220 Производство на огноотпо-
рен материјал: сите произ-
води 

011793 Производство на акумулато-
ри и галвански елементи: 
батериски влошки, акумула-

0113 

01131 

011312 

011313 

Металопреработувачка деј-
ност 
Производство на метален 
репродукционен материјал 
Производство на метален 
инсталационен материјал: 
радијатори (сите видови) 
Производство на алати: рез-
ни алати 

0118 

01181 011810 

тори 
Производство на базни хе-
миски производи 
Производство на хемикалии 
(освен за земјоделството): 
саѓи, бази, освен натриум-
хидроксид, киселини, освен 
сулфурна киселина, соли, 
бензоли и сложени ацетати 

011319 Производство на друг мета-
лен репродукционен матери* 
јал: оков и прибор за гра-
дежна столарија и мебел 

01182 

01183 

011820 Производство на хемикалии 
за земјоделството: средства 
за заштита на растенијата 
Производство на хемиски 

0115 

01152 

011521 

011522 

Производство на сообраќај-
ни средства 
Производство на друмски 
возила 
Производство на мотори: 
сите производи 
Производство на камиони и 
специјални возила: камиони 

0119 

011831 

011832 

влакна и пластични маси 
Производство на вештачки 
и синтетички влакна; сите 
производи 
Производство на пластични 
маси: сите производи 
Преработка на хемиски про-
изводи 

011524 
и автобуси 01191 011910 Производство на лекови и 

011524 Производство на трактори: 
сите производи 

фармацевтски суровини: го-
тови лекови за ветеринарска 

0117 Производство на електрич-
01192 011920 

употреба 
ни машини и апарати 01192 011920 Производство на средства за 

01172 Производство на електрон- перење и козметички: препа-
рати: сапуни 
Производство на бои и ла-

ски и телекомуникациони 
уреди 01193 011930 

перење и козметички: препа-
рати: сапуни 
Производство на бои и ла-

011723 Производство на комуника-
01194 

кови: сите производи 
циски апарати и уреди: 01194 Преработка на пластични 
обични телефонски апарати, маси 
автоматски и телефонски 011941 Производство на амбалажа 
апарати и автоматски секре- од пластични маси: сите 
тарски гарнитури производи 

011727 Производство на мерна и 
регулациона опрема, на 
средства за управување и ав-
томатизација во индустрија-
та и сообраќајот: електрич-
ни броила еднофазни едно-
тарифни, еднофазни двота-
рифни и трофазни еднота-
рифни 

0121 

01199 

01212 

011990 

012120 

Производство на други хе-
миски производи: лепила за 
индустриски цели, антифриз 
и рентген-филмови 
Производство на градежен 
материјал 
Производство на цемент: си-
те производи 
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2. Претходното известување за промената на цените 
ги содржи следните податоци, и тоа: 

1) фирмата односно називот и седиштето на органи-
зацијата и матичниот број под кој се води кај Службата на 

1 2 3 4 

0122 01220 Производство на режана 
граѓа и плочи 

012201 Производство на режана 
граѓа: сите производи 

012202 Производство на фурнир и 
плочи: сите производи 

0123 Производство на финални 
производи од дрво 

01232 Производство на други фи-
нални производи од дрво 

012321 Производство на амбалажа 
од дрво: сите производи 

0124 Производство и преработка 
на хартија 

01241 012410 Производство на целулоза и 
хартија: рото-хартија, на-
трон-хартија, за вреќи, за 
обвивка и амбалажна харти-
ја, картон и лепенка: сите 
производи 

01242 Преработка на хартија 
012421 Производство на хартиена 

амбалажа: сите производи 
освен тетрапак и тетрабрик 
хартиена амбалажа 

0125 Производство на текстилни 
предива и ткаенини 

01251 Производство на влакна, 
предива и конци 

012512 Производство на предива и 
конци од памучен тип: сите 
производи, освен конци 

012513 Производство на предива од 
волнен тип: сите производи 
освен волница за рачна ра-
бота 

012515 Производство на предива и 
конци од природна и веш-
тачка свила: предиво од 
вештачка свила 

01252 Производство на ткаенини 
012521 Производство на памучни 

ткаенини (од памучен тип): 
сите производи освен памуч-
ни ќебиња и прекривачи 

012522 Производство на волнени 
ткаенини (од волнен тип): 
сите производи освен ќеби-
ња и прекривачи 

012524 Производство на свилени 
ткаенини (од свилен тип): 
сите производи освен тка-
енини од природна свила 

0126 Производство на готови тек-
стилни производи 

01262 Производство на текстилна 
конфекција 

012621 Производство на алишта 
(освен трикотажне: сите 
производи 

0127 01270 Производство на кожа и 
крзно 

012701 Производство на крупна 
кожа: сите производи 

012702 Производство на свињска 
кожа: сите производи 

0129 Преработка на каучук 
01290 Преработка на каучук 

1 2 3 4 

012901 Производство на гуми за 
возила: само надворешни и 
внатрешни автомобилски, 
автобуски, камионски и 
тракторски гуми 

012909 Друга преработка на каучук: 
гумени ленти и ремени, су-
рови смеси за поправка на 
пневматика и регенерат 

0130 

01304 

013041 

013042 

013043 

Производство на прехранбе-
ни производи 
Преработка и конзервирање 
на месо и риба 
Колење на добиток: сите 
производи, освен прасешко, 
јагнешко, коњско и живин-
ско месо (освен заклани пи-
лиња-бројлери), како и месо 
од дивеч 
Преработка и конзервирање 
на месо и риба: сите произ-
води 
Преработка и конзервирање 
на риби - само рибини кон-
зерви 

01305 013050 Преработка и конзервирање 
на млеко: млеко пастеризи-
рано и стерилизиран© 

0131 
01311 

013111 

Производство на пијачки 
Производство на алкохол од 
растително потекло и на ал-
кохолни пијачки 
Производство на алкохол од 
растително потекло: шпи-
рит 

0132 01320 013200 Производство на добиточна 
храна: 
Производство на комплетна 
крмна смеса, дополнителна 
крмна смеса и витаминска 
минерална и лековита смеса 
за говеда, свињи, живина и 
друг добиток и рупер-кон-
за говеда, свињи, живина и 
друг добиток и рупер-кон-
центрати за гоење на доби-
ток 

0133 Производство и преработка 
на тутун 

01331 013310 Производство на ферменти-
ран тутун: ферментиран ту-
тун 

0135 01350 013500 Собирање и примарна пре-
работка на индустриски от-
падоци: индустриски и дру-
ги корисни отпадоци од 
железо и челик, од обоени и 
скапоцени метали 
ОБЛАСТ ОЗ - ШУМАР-
СТВО 

0300 03000 
030003 

Шумарство 
Искористување на шуми: 
трупци за режење фурнир и 
лепење - сите производи; 
целулозно дрво: сите произ-
води 
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општественото книговодство и кај Сојузната управа за ца-
рини; 

2) називот и шифрата на подгрупата на дејноста; 
3) називот на производот или на групата производи и 

единицата на мера; 
4) цената за која се поднесува претходно известување 

и видот на таа цена (производителска, големопродажна, 
малопродажна), со назначување на постојната цена и про-
центот на бараното зголемување на цените; 

5) стапката на вкупниот растеж на цените на произво-
дите од одредбата под 3 на оваа точка во претходната го-
дина мерена во декември 1985 година во однос на декем-
ври 1984 година; 

6) месецот во кој е извршено зголемувањето на цени-
те од одредбата под 5 на оваа точка; 

7) стапката на вкупно остварениот растеж на цените 
на производите од одредбата под 3 на оваа точка во 1986 
година; 

8) месецот во кој е извршено зголемувањето на цени-
те од одредбата под 7 на оваа точка; 

9) последната остварена извозна цена на производите 
од одредбата под 3 на оваа точка пред поднесувањето на 
известувањето, изразена во динари франко југословенска 
граница, со назначување на месецот и годината на оства-
рувањето; 

10) продуктивноста на трудот: физичкиот обем на 
производството по вработен работник изразен во индек-
сот на текуштиот период на поднесеното известување во 
однос на истиот период од претходната година; 

11) коефициентот на обртот на обртните средства во 
последниот пресметковен период на текуштата година во 
однос на истиот претсметковен период од претходната го-
дина; 

12) степенот на искористувањето на капацитетите во 
претходниот пресметковен период на текуштата година и 
во соодветниот период од претходната година; 

13) односот на акумулациите спрема посебно ан-
гажираните деловни средства (во проценти); 

14) бруто личниот доход по работник (месечен просек 
во динари во пресметковниот период на текуштата и во 
истиот период на претходната година); 

15) индексот на залихите на готови производи или на 
група производи за кои се поднесува известување за пре-
тходниот пресметковен период во текуштата година во 
однос на истиот пресметковен период од претходната го-
дина; 

16) условите на продажбата што се од влијание врз 
цените, како што се: место и начин на испораката (франко 
натоварено во местото на производителот, франко исто-
варено во местото на купувачот, франко складиште на ку-
пувачот и ел.); начинот на пресметување на вредноста на 
амбалажата, со назначување дали амбалажата е повратна 
или не е повратна; како и податок за тоа дали се и во што 
менувани условите на продажбата во однос на постојните 
услови на продажбата. 

Сојузниот завод за цени може од организацијата да 
побара и други допрлнителни податоци во врска со подне-
сеното известување во рок од 15 дена од денот на приемот 
на известувањето. 

3. Ако известувањето не ги содржи податоците од 
точка 2 на оваа одлука, Сојузниот завод за цени, во рок од 

15 дена од денот на приемот на барањето, ќе побара до-
полнение на известувањето. 

Ако организацијата не го достави бараното дополне-
ние на известувањето, ќе се смета дека известувањето не е 
ни поднесено, за кое Сојузниот завод за цени писмено ја 
известува организацијата. 

4. Податоците од точка 2 на оваа одлука организаци-
ите ги доставуваат на Образецот за претходно известува-
ње за цените, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставу-
ва нејзин составен дел, во два примерока, од кои едниот се 
доставува до Сојузниот завод за цени, а другиот - до над-
лежниот орган за цени во републиката односно во авто-
номната покраина во која е седиштето на организацијата. 

Рокот од 30 дена од точка 1 на оваа одлука тече од де-
нот на приемот на претходното известување за промената 
на цените во Сојузниот завод за цени. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за претходно известување 
на Сојузниот завод за цени за промената на цените на оп-
ределени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/85, 
62/85 и 74/85). 

6. Оваа одлука влегува во сила на 3 април 1986 годи-
на. 

Е. п. бр. 94 
31 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

231 Одлука за определување на највисокото ниво 
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