
„СЛУЖБЕН ЛИСТ 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 60802-603-19644 

Петок, 14 мај 1982 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 27 ГОД. XXXVIII 

Цена на овој број е 4 динари. — 
Аконтацијата за 1982 година изнесува 
1.000 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. ф а х 226. — Теле-
фони: Централа 650-155; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756 

352. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-

вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на определени производи („Службен лист 
ка СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 
42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 
55/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81, 
67/81, 9/82 и 17/82) член 16 се менува и гласи: 

„На прометот на производите од став 1 тон. 2 и 
3 на тар. број 3 од Тарифата се плаќа основен да-
нок на промет на производи и тоа: 

1) на сите видови цигари — пакување од 20 
парчиња на чие производство не се применуваат 
прописите за југословенските стандарди се плаќа 
основен данок на (промет на производи и тоа за ци-
гарите: 

— чија цена е до 21,00 динари 61,57% 
— чија цена е над 21,00 до 22,00 динари 62,36% 
— чија цена е над 22,00 до 24,00 динари 62,87% 
— чија цена е над 24,00 динари 67,62% 

2) на сите видови цигари — пакување од 20 
парчиња на чие производство се применуваат про-
писите за југословенските стандарди се плаќа ос-
новен данок на промет на производи и тоа за цига-
рите кои спаѓаат во: 

—, I квалитетна група 59,05% 
— II квалитетна група 57,13% 
— Ша квалитетна група 55,74% 
— Шб квалитетна група 51,20% 
— IV квалитетна група 39,55% 

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 191 
13 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

353. 
Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за осно-

вите на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 
и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ 

1. Цените за цигари — пакување од 20 парчиња 
во продажбата на мало се формираат така што нај-
високите малопродажни цени да изнесуваат, и тоа 
за: 

1) екстра цигари на чие производство не се при-
менуваат прописите за југословенските стандарди и 
тоа за: 

Тарифата се применуваат и на прометот на произ-
водите од овој член." 

а) „Marlboro" 
б) „Kent", „Vinston", „ИВ", „Astor", 

„Chesterfield 100 mm", „San", 
„Partner 120 S", „Milde Sorte-box", 
„Ernte 23" 

в) „Lord", „Milde Sorte", „Astor Mild", 
„Chesterfield 85 mm", „Kentaur", 
„Montenegro", „Ronhill-export", 
„Ambasada internacional", „Extra 
Long", „Mediteran", „Republika" 

r) „Filter Drina", „Zodijak", „Filter 
CD", „Reli", „Amor 100 mm", „Fil-
ter 160", „Croatia". „Adrija export", 
„Golf", „Filter 06", „Amor 85 mm", 
„Bled Mild", „Consul", „Multifilter 
C", Partner 100 S". „Ronhill", 
„AS", „Gold". „Tin", „Jadran box", 
„Extra Lider", „Renta", „Filter 
Caneo excluziv", „Sedef" 

д) „Bond", „Oskar", „Bond-Street-
-mild" 

Динари 

32 

32 

24 

22 

21 
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2) за цигари на чие производство се примену-
ваат прописите за југословенските стандарди и тоа: 

Динари 

— I квалитетна ^група 17,90 
— II квалитетна група 15,70 
— Ш а квалитетна група 13,40 
— Шб квалитетна група 11,00 
— IV квалитетна група 8,90 

Во цените од став 1 на оваа точка е вклучен 
основниот данок на промет на производи. 

2. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот и другите организа-
ции што продаваат цигари имаат право на име учес-
тво за покритие на трошоците на прометот да нап-
латат до 7% од цената на цигарите од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот и другите оргаииза-
ции што продаваат цигари на големо, односно на 
мало (во натамошниот текст: организациите) и има-
тели на дуќани-граѓаните што самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани (во натамошниот текст: имате-
лите на дуќани), што продаваат цигари на мало, ќе 
ги зголемат постојните продажни цени во прометот 
на големо односно на мало за цигарите на залихи и 
тоа: 

1) за екстра цигари на чие производство не се 
применуваат прописите за југословенските стандар-
ди и тоа за: 

Динари за 
п а к у в а њ е од 
20 п а р ч и њ а 

а) „Marlboro" 2 
б) „Kent", „Vinston", „HВ", „Astor", 

„Chesterfield 100 mm", „San", 
„Partner 120 S", „Milcle Sorte-box", 
„Ernte 23" 6 

в) „Lord", „Milde Sorte", „Astor Mild", 
„Chesterfield 85 mm", „Kentaur", 
„Montenegro", „Ronhill-export", 
„Ambasada internacional", „Extra 
Long", „Mediteran", „Republika" 4 

r) „Filter Drina", „Zodijak", „Filter 
CD", „Reli", „Amor 100 mm", „Fil-
ter 160", „Croatia", „Adrija export", 
„Golf", „Filter Об". „Amor 85 mm", 
„Bled Mild", „Consul". „Multifilter 
C", „Partner 100 S", „Ronhill", 
„AS", „Gold", „Tin", „Jadran box", 
„Extra Lider", „Renta", „Filter 
Caneo excluziv", „Sedef" 4 

д) „Bond", „Oskar", „Bond-street-
-mild" 4 

2) за цигари на чие производство се примену-
ваат прописите за југословенските стандарди и тоа 
за: 

Динари за 
п а к у в а њ е од 
20 п а р ч и њ а 

— I квалитетна група 3,40 
— II квалитетна група 2,90 
— Ш а квалитетна група 2,50 
— III6 квалитетна група 2,20 
— IV квалитетна група 1,60 

Петок, 14 мај 1982 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количини на цигари од точка 
3 на оваа одлука затечени на 14 мај 1982 година, 
како и на сите количини иа тие цигари што до тој 
ден им се фактурирани на организациите и на има-
телите на дуќани од организациите на здружен 
труд што произведуваат цигари, односно добаву-
вачите (стоки на пат). 

5. Организациите и имателите на дуќани се 
должни од вкупно пресметаниот износ според точ-
ка 3 на оваа одлука настанат со зголемување на 
цените за цигарите на залихи и на стоките на пат 
да го издвојат зголемениот износ на данокот на 
промет настанат со пресметување »на тој данок на 
цените за цигарите утврдени со оваа одлука и тој 
износ да го уплатат на сметката бр. 840-2117 — Ос-
новен данок на промет на преработки од тутун (тар. 
број 3 од Тарифата на основниот данок на промет). 

Данокот на промет што организациите и има-
телите на дуќани се должни да го уплатат на смет-
ката од став 1 на оваа точка изнесува: 

1) за екстра квалитетни цигари, на чие произ-
водство не се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди и тоа за: 

Динари за 
п а к у в а њ е од 
20 п а р ч и њ а 

а) „Marlboro" 
б) „Kent", „Vinston", „ИВ", „Astor", 

„Chesterfield 100 mm", „San", 
„Partner 120 S", „Milde Sorte-box", 
„Ernte 23" 2,50 

в) „Lord", „Milde Sorte", „Astor Mild", 
„Chesterfield 85 mm", „Kentaur", 
„Montenegro", „Ronhill-export", 
„Ambasada internacional", „Extra 

Long", „Mediteran", „Republika", 0,99 
r) „Filter Drina", „Zodijak", „Filter 

CD", „Reli", „Amor 100 mm", „Fil-
ter 160", „Croatia", „Adrija export", 
„Golf", „Filter 06", „Amor 85 mm", . 
„Bled Mild", „Consul", „Multifilter 
C", „Partner 100 S", „Ronhill", 
„AS", „Gold", „Tin", „Jadran box", 
„Extra Lider", „Renta", „Filter 
Caneo excluziv", „Sedef" 1,14 

д) „Bond", „Oskar", Bond-Street-
-mild" 1,18 

2) за цигари на чие производство се применуваат 
прописите за југословенските стандарди и тоа за: 

Динари за 
п а к у в а њ е од 
20 парчиња 

— I квалитетна група 0,79 
— II квалитетна група 0,51 
— Ш а квалитетна група 0,40 
— ИШ квалитетна група 0,19 
— IV квалитетна група — 

Од вкупно пресметаниот износ според одредбите 
на точка 3 од оваа одлука, за цигарите на залихи 
и за стоките на пат, организациите се должни да 
издвојат и да ги водат на контото на временските 
разграничувања следните износи, и тоа: 

1) за екстра квалитетни цигари на чие производ-
ство не се применуваат прописите за југословенски-
те стандарди и тоа за: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Динари за 
п а к у в а њ е од 
20 п а р ч и њ а 

а) „Marlboro" 2 
б) „Kent", „Vinsiton", „ИВ", „Astor", 

„Chesterfield 100 mm", „San", 
„Partner 120 S", „Milde Sorte-box", 
„Ernte 23" 3,50 

в) „Lord", „Milde Sorte", „Astor Mild", 
„Chesterfield 85 mm", „Kentaur", 
„Montenegro", ' „Ronhill-export", 
„Ambasada internacional", „Extra 
Long", „Mediteran", „Republika" 3,01 

r) „Filter Drina", „Zodijak", „Filter 
CD", „Reli", „Amor 100 mm", „Fil-
ter 160", „Croatia", „Adrija export", 
„Golf", „Filter 06", „Amor 85 mm", 
„Bled Mild", „Consul", „Multifilter 
C", „Partner 100 S", „Ronhill", 
„AS", „Gold", „Tin", „Jadran box", 
„Extra Lider", „Renta", „Filter 
Caneo excluziv", „Sedef" 2,86 

д) „Bond", „Oskar", „Bond-Street-
mild" 2,82 

2) за цигари на чие производство сг примену-
ваат прописите за југословенските стандарди и тоа: 

Динари за 
п а к у в а њ е од 
20 п а р ч и њ а 

— I квалитетна група 2,61 
— II квалитетна трупа 2,39 
— I l ia квалитетна група 2,10 
— III6 квалитетна група 2,01 
— IV квалитетна група 1,60 

6. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари 
ќе се казни за прекршок организација ако не по-
стапи според точка 4 односно точка 5 на оваа од-
лука или ако во пописот на залихите и стоките на 
пат не ги прикаже точните податоци за тие стоки. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организа-
цијата со парична казна од 1.000 до 5 ООО динари. 

7. Со парична казна од 10.00<) динари ќе се каз-
ни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи 
според точка 4 односно точка 5 на оваа одлука или 
ако во пописот на залихите и стоките на пат не 
ги прикаже точно податоците за тие стоки. 

8. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растро ју вашата во> односите на пазарот 
и движењето на цените заради чие отстранување е 
донесена со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на ваа одлука ќе се преиспита дали 'постојат при-
чини за задржување на оваа одлука во сила. 

9. Со денот на влегувањто во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање 
на малопродажните цени за цигари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 3/81). 

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

Е. п. бр. 192 
13 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Број 27 — Страна 839 

354. 

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДИНАРИТЕ ОСТВАРЕ-
НИ СО ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ДОМАШНИ ЛИЦА 
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ 
ПРОМЕТ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО ДЕВИЗЕН 

ПРИЛИВ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите под 
кои динарите што организациите на здружен труд 
ќе ги остварат со давање услуги на домашни лица 
во меѓународниот стковен и патнички промет, како 
и динарите што ќе ги остварат со давање на домаш-
ни лица определени услуги во странство се пресме-
туваат како девизен прилив. 

2. Организациите на здружен труд од точка 1 
на оваа одлука можат како девизен прилив да ги 
пресметуваат динарите што ќе ги остварат од до-
машни лица за: 

1) превоз на патници и стоки по мориња, езера 
и реки од домашната лука на натоворот, односно 
од пристаништата во други земји и обратно, во ме-
ѓународниот сообраќај, како и надвор од територи-
јалните води на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, по одбивање на провизијата 
исплатена на домашните поморски агенции; 

2) превоз на патници во меѓународниот возду-
шен сообраќај од пограничниот-царинскиот премин 
во земјата до местото на определувањето во стран-
ство, како и превоз на стоки во 'меѓународниот воз-
душен -сообраќај од пограничниот-царинскиот пре-
мин во земјата до местото на определувањето во 
странство и обратно, по одбивање на провизијата 
исплатена на домашните агенции; 

3) превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај од границата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија до местото на опре-
делувањето сво странство и обратно; 

4) превоз на патници во меѓународниот друмски 
сообраќај на линиите од границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија до мес-
тото на определувањето во странство и обратно; 

5) услуги дадени на патници во коли за спиење 
и во коли со легла во меѓународниот железнички 
сообраќај од границата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија до местото на опреде-
лувањето во странство и обратно — за износот на 
платениот билет за леглото; 

6) услуги за влечење, спасување, водење и ва-
дење на југословенски пловни објекти извршени 
надвор од територијалните води на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; 

7) услуги на контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоки, во согласност со член 61 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство; 

8) динарски наплати остварени со давање аген-
циски услуги на домашни лица при склучување на 
бродски и авионски простор во превозот на меѓу-
народните релации — за износот на агенциската 
провизија. 

Организацијата на здружен труд — давател на 
услугите од став 1 на оваа точка, при пресметува-
њето на девизниот прилив остварен во динари од 
домашни лица е должна, како доказ за извршената 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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и наплатена услуга од став 1 на оваа точка да под-
несе рекапитулација на превозните исправи изгот-
вена врз основа на книговодствените податоци. 

Организацијата на здружен труд — корисник 
на услугите од став 1 на оваа точка е должна, исто-
времено со динарското плаќање на услугата на ор-
ганизацијата на здружен труд — давател на услу-
гата, за износот на платената услуга да и издаде 
на банката налог во моментот на остварувањето на 
девизниот прилив да и ја намали основицата за 
пресметување на девизите остварени со тој извоз. 

Одредбите од став 3 на оваа точка се приме-
нуваат под услов да не се склучени самоуправните 
спогодби предвидени со член 67 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство. 

3. Упатство за применување на одредбите од 
оваа одлука и за водење, прикажување и доставу-
вање на евиденцијата дава, според потреба, сојуз-
ниот секретар за финансии. 

4. Оваа одлука останува во сила додека врз ос-
нова на усогласени ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи не се регулираат пра-
шањата што се уредени со оваа одлука, а најдолго 
до 31 декември 1982 година. 

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

Е. п. бр. 193 
13 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

355. 
Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗЛ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
ИА ЦЕНИТЕ ЗА СУРОВА И ПРЕРАБОТЕНА 

КОЖА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат и продаваат сурова кожа — свежа маса, 
односно сурова кожа — солена, односно сува, мо-
жат цените на тие производи да ги формираат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

4 Јунешка кожа 14/14 
5 Чоклечка ножа 
6 Кожа од гоени јуниња 

(беби-биф) 
7 Кравја и воловска кожа 
8 Биковска ножа 
9 Биволска кожа 

10 Коњска кожа 
11 Магарешка кожа 
12 Јагнешка кожа (велурска 

и крзнарска) до 1.200 g 
13 Јагнешка кожа (кожарска) 

до 1,400 g 
14 Јагнешка кожа (кожарска) од 

1.400 до 1.800 g 
15 Јагнешка кожа (кожарска) 

над 1.800 g 
16 Јагнешка кожа, стр шк еница 
17 Овча ножа, волнеста до 3 Kg 
18 Овча кожа, волнест^, над 

3 Kg 
19 Овчи кавлак 
20 Овча кожа, голица, стрижена 
21 Козја кожа 
22 Јарешка кожа 
23 Свинска кожа (рачно дерење) 
24 Свинска ножа, кланична (ма-

шинска дерење) 

70 80,50 
62 71 

65 78 
63 75 
60 72 
40 46 
46 52 
30 35 

— 500 

— 400 

— ЗОО 

— 250 
— 180 

• — 200 

— 180 
— 200 
— 150 

230 
— 230 

20 22 

23 26 

2. Цените за сурова кожа — свежа маса (крва-
ва, зелена мера) од другите класи се формираат во 
паритет со цените за соодветната сурова кожа од I 
класа, и тоа: 

1) цената за телешка кожа и за телешка кожа 
— цвикер од II класа се намалува за 10%, од III 
класа — за 20% и од IV класа — за 50% во однос 
на цената за сурова кожа од I класа; 

2) цената за кравја кожа, јулепша кожа, волов-
ска кожа, за кожа од гоени јуниња и цената за би-
волска кожа, за биковска кожа и чоклечка кожа 
од II класа се намлува за 7%, од III класа — 15% 
и од IV класа — за 40% во однос на цената за су-
рова кожа од I класа; 

3) цената за коњска ножа и за магарешка кожа 
од II класа се намалува за 10%, од III класа — за 20% 
и од IV класа — за 50% во однос на цената за су-
рова ножа од I класа; 

4) цената за свинска кожа од II класа се нама-
лува за 20%, од III класа — за 40% и од IV класа 
— за 60'% во однос на цената за сурова кожа од 
I класа; 

5) цената за јагнешка кожа и за овча кожа од 
II класа се намалува за 25%, од III класа — за 50% 
и од IV класа — за 75% во однос на цената за су-
рова кожа од I класа; 

6) цените за козја кожа и за јарешка кожа од 
II класа се намалуваат за 50%, а од III класа — 
за 75% во однос на цената за сурова кожа од I 
класа. 

3. Цените за сурова кожа солена, односно сува 
од колоната 4 на табелата од точка 1 на оваа од-
лука важат за сурова кожа — солена мера од која 
е истресена солта, односно сува, франко магацинот 
на продавачот. 

Во цената од став 1 на оваа точка се вклуче-
ни и трошоците за преземање, чистење, сортирање, 
обрежување, конзервирање, сушење и манипули-
рање, за кало и ел., како и вкупните трошоци на 
прометот. 
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Цените од став 1 на оваа точка важат и за ко-
личините на сурова кожа солена, односно сува што 
организациите на здружен труд ги откупиле од ин-
дивидуалните производители. 

Цените за сурова кожа солена, односно сува, 
од II, III и IV класа се формираат во паритет со це-
ните за тие сурови кожи од I класа согласно со 
одредбите од точка 2 на оваа одлука. 

4. Организациите на здружен труд што прера-
ботуваат сурова кожа и што продаваат преработена 
кожа можат своите продажни цени да ги форми-
раат така што највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за: 

Реден Н а з и в Единица I класа 
број на мера динари 

1 2 3 4 

Говедска преработена кожа 

1 Говедски бокс, класичен m2 1.080 
2 Говедски бокс, анилин m2 1.080 
3 Говедска напа, чевларска, 

глатка m2 1.080 
4 Говедска напа, софти m2 1.080 
5 Говедска напа, за облека m2 1.080 
6 Говедски бокс со набрано лице 

(шрумф, релакс) m2 1.170 

7 Говедски бокс, набук m2 1.080 
8 Говедски хентинг m2 1.041,95 
9 Говедски хентинг во боја m2 1.041,95 

10 Говедска напа за тапацирана m2 1.047,05 
11 Говедски семианилин m2 980 
12 Говедски флорантик m2 984 

13 Говедски бокс, коригиран и пре-
суван „ 5 m~ 975 

14 Говедска напа, лак, кнауч m2 980 
15 Говедска за ХТЗ m2 670 
16 Говедска постава m2 690 
17 Говедска напа, полиуретан m2 1.026,65 
18 Говедока напа, хидрофобирана m2 1.210 
19 Говедска јухта, дебела до 1,9 mm m2 1.440 
20 Говедска јухта, дебела над 1,9 mm m2 1.500 
21 Говедска кожа за топки m2 1.440 
22 Говедска кожа за топки, лак m2 1.540 
23 Говедска кожа, транспарент m2 390 
24 Говедска кожа, семихром m2 1.042 
25 Говедска кожа, семихром, хидро-

фобирана m2 1.180 
26 Говедски бокс, вулко m2 940 
27 Говедски бокс, анилин н е с т а -

билен 
m2 

1.042 
28 Некришплувана кравина, дебела 

до 2,5 mm m2 1.185 
29 Некришплувана кравина, дебела 

од 2,5 до 3 mm m2 1.198 
30 Некришплувана кравина, дебела 

над 3 mm до 3,5 mm , m2 1.223 

1 2 3 4 

31 Кравина, мрсна, натур, дебела 
до 2,5 mm m2 1.173 

32 Кравина, мрсна, натур, дебела 
над 2,5 mm m2 1.185 

33 Кравина во боја m2 1.185 
34 Говедски галантериски бланк m2 1.235 
35 Говедски технички бланк kg 341,75 
36 Раменски грб kg 456,20 
37 Говедска алаум опута kg 379,35 
38 Крупон, aggo, дебел до 3,5 mm kg 351,60 
39 Крупон, aggoi, дебел над 3,5 mm kg 327,05 
40 Крупон, флексибил, дебел до 

3,5 mm kg 359,75 
41 Крупон, флексибил, дебел 

над 3,5 mm kg 343,40 
42 Крупон, суперфлексибил, дебел 

до 3,5 mm kg 367,95 
43 Крупон, суперфлексибил, дебел 

над 3,5 mm kg 359,75 
44 Крупон, специјал, дебел до 3,5 mm kg 310,70 
45 Крупон, специјал, дебел 

над 3,5 mm kg 302,55 
46 Крупон, комерц kg 294,35 
47 Крупон, сив kg 513,45 
48 Хром-крупон, мрсен kg 456,20 
49 Хром-крупон, специјал m2 1.327,85 
50 Врат, aggo, дебел до 3 mm kg 235 
51 Врат aggo, дебел над 3 mm kg 225 
52 Врат, флексибил kg 241 
53 Врат, комерц, хромиран kg 225 
54 Врат, комерц kg 215 
55 Краешник, aggo, дебел до 3 mm kg 205 
56 Краешник, aggo, дебел над 3 mm kg 200 
57 Краешник, комерц kg 200 

Цепаници 

1 Цепаник, поставен, хром, натур m2 312,50 
2 Цепаник, поставен, хром, боја-

дисан m2 376,65 
3 Цепаник, велур m2 568,75 
4 Цепаник — постава во боја (за 

покривка) m2 390 
5 Цепаник, бокс m2 537,60 
6 Цепаник, бокс, вулко m2 589,10 
7 Цепаник, велур, пластифициран m2 598 
8 Цепаник, каширан m2 452,40 
9 Цепаник, хром, натур m2 360 

10 Цепаник, галантериски m2 446,40 
11 Цепаник за ХТЗ — технички m2 398,40 
12 Цепаник, вегетабилен, грб m2 509,60 

» 

I 
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1 2 3 4 

13 Цепаник, вегетабилен, врат ш2 448,80 
14 Цепаник, вегетабилен, неегали-

зиран kg 83,20 
15 Челини kg 75,20 

Пурко говедска кожа 

1 Пурко спорт бокс m2 642 
2 Пурко бокс специјал, црн m2 673 
3 Пурко бокс специјал, бел m~ 688 
4 Пурко анилин, црн m2 678 
5 Пурко анилин, бел m2 678 
6 Говедска напа, специјал m2 859 

Јунешка преработена кожа 

1 Јунешки бокс, класичен m 1.106 
2 Јунешки бокс, анилин <2 m 1.140 
3 Јунешка напа, чевларска, глатка m2 1.106 
4 Јунешка напа, валк (софти) m2 1.200 
5 Јунешка напа, за облека m2 1.185 
6 Јунешки бокс со набрано лице 

(шрумф, релакс) m2 1.097,25 
7 Јунешки бокс, набук m2 1.106 
8 Јунешки велур, чевларски m2 1.200 
9 Јунешки велур, за облека m2 1.106 

10 Јунешки велур хидрофобиран m2 1.106 
11 Јунешка напа за тапацирање m2 1.090,65 
12 Јунешки семианилин m2 998,85 
13 Јунешки флорантик m2 1.001,55 
14 Јунешки бокс, коригиран m2 887,70 
15 Ју нешка напа, лак m2 1.067 
16 Јунешки лак, црн m2 1.004,85 
17 Јунешки лак, во боја m2 1.044,45 
18 Јунешки лак, антифициран m2 1.093,95 
19 Ју нешка постава m2 698,35 
20 Јунешка напа полиуретан m2 1.097,25 
21 Јунешка напа хидрофобирана m2 1.116,20 

Телешка преработена кожа 

1 Телешки бокс, класичен m2 1.185,60 
2 Телешки бокс, анилин m2 1.250 
3 Телешка напа, чевларска, глатка m2 1.185,60 
4 Телешки велур, за облека m2 1.176,50 
5 Напа валкана (софти) m2 1.171,55 
6 Телешка напа, за облека m2 1.250 
7 Телешки бокс со набрано лице 

(шрумф, релакс) m2 1.079,55 
8 Телешки набук-бокс m2 1.185 
9 Телешки велур, чевларски m2 1.250 

10 Телешки велур, хидрофобиран m2 1.207,50 
11 Телешка напа за тапацирање ' m2 1.131 
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30 Свински делатник, анилин МП 
(мали парчиња) kg 253 

31 Свински цепаник, анилин МП 
(мали парчиња) m2 125 

32 Свински цепаник, ани лин kg 85 
33 Свински цепаник, натур (поголеми парчиња) kg 120 
34 Свински цепаник, натур 

(мали парчиња) kg 64 
35 Свински обрежаници од цепаник kg 27 

Цените на преработените кожи што не се опфа-
тени со став 1 од оваа точка се формираат врз ос-
нова на цените на преработените кожи од став 1 на 
оваа точка, и тоа: 

14) 

15) 

цената за техничка телешка кожа се 
зголемува во однос на телешкиот 
бокс — класичен 

1) цената на говедската напа валкана 
се зголемува во однос на цената на 
говедската напа чевларска глатка 

2) цената на шведската анилин-напа, 
дезенирана, се намалува во однос на 
цената на говедскиот бокс, анилин 

3) цената на кожите без вратови се 
зголемува 

4) цената на кожите без краешници 
(хехти) се зголемува 

5) цената на кожите без вратови и кра-
ешници (крупон) се зголемува 

6) цената на кожите изработени од вра-
тови се намалува 

7) цената на кожите изработени од кра-
ешници се намалува 

8) цената на мебел-напа се зголемува 
во однос на цената на говедската 
напа 

9) цените за цепаник за ХТЗ од телеш-
ка и јунешка кожа — суровина се 
зголемуваат во однос на цените на 
исти производи од говедска кожа — 
суровина 

10) цените на телешкиот, јунешкиот и 
шведскиот бокс — анилин обработе-
ни како „голф" или „натур" се зго-
лемуваат 

11) цените на телешкиот, јунешкиот и 
шведскиот бокс — анилин и цените 
на шведската напа обработена со ви-
сок сјај (машинска обработка) се зго-
лемуваат 

12) цените на некришплуваната крави-
на дебела над 3,5 mm се зголемува во 
однос на цената на некришплуваната 
кравина до 3,5 mm 

13) цената на мрсната кравина за пла-
нинарски обувки се зголемува во од-
нос на цената на мрсната кравина — 
натур 

цената за мрсен цепаник за плани-
нарски обувки се зголемува во однос 
на цената на цепаникот грб 

16) цената на крупон aggo, флексибил 
и супер флексибил, ако се хидрофо-
бираат, се зголемува 

17) цената на тонската кожа од вратови 
и краешници дебела до 2 mm се зго-
лемува во однос на цената на таа ко-
ж а дебела до 3,5 mm 

18) цената на горната кожа дебела над 
2 mm се зголемува 

до 10% 

до 60% 

до 20% 

до 15% 

до 5% 

до 7% 

, до 9% 

до 10% 

до 20% 

до 40% 

до 10% 

до 40% 

до 20% 

до 20% 

до 7% 

до 5% 

до 20% 

до 45% 

Цените од ст. 1 и 2 на оваа точка важат како 
продажни цени на производителот, франко натова-
рено во местото на производителот. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и в о 
движењето на цените заради чие отстранување е до-
несена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 194 
13 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

352. Уредба за измена на Уредбата за зголе-
мување, намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи — — — 

353. Одлука за начинот на формирање на ма-
лопродажните цени за цигари — — — 

354. Одлука за условите под кои динарите 
остварени со давање услуги на домашни 
лица во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет се пресметуваат како де-
визен прилив во 1982 година 

355. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за сурова и преработена 
кожа — — — — — — — — — 

837 

837 

— — 839 

840 
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