
227. 
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 УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА ПЧЕНИЧНИОТ ЛЕБ 
1. Организациите на здружен труд кои се занимаваат 

со производство на леб и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните (иматели на дуќани) постојните це-
ни на пченичниот леб кои се формирани според прописите 
и кои се применувани на пазарот до денот на влегувањето 
на оваа одлука во сила, можат да ги зголемат до 10%. 

2. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на пченичниот леб („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 74/85). 

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

Е. п. бр. 80 
27 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

229. 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО И КРУПИЦА-

ТА (ГРИЗОТ) 
1. Организациите на здружен труд кои произведуваат 

брашно можат да ги формираат цените на пченичното 
брашно и на крупицата (гризот) така што највисокото ни-
во на цените да изнесува, и тоа за: 

1) пченично брашно тип „850" 
2) пченично брашно тип „500" 
3) крупица (гриз) тип „400" 

Дин/kg 

60,75 
67,50 
68,65 

228. 
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 УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРОМЕТ НА ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ НА 

МАЛО 
1. Организациите на здружен труд и работните луѓе 

кои самостојно вршат дејност со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните, можат на цените на пченичниот 
леб, формирани во согласност со одредбите на Одлуката 
за утврдување на највисокото ниво на цените на пченични-
от леб („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/86), за покритие 
на трошоците за промет на пченичниот леб на мало да го 
пресметаат апсолутниот износ за покритие на трошоците 
за промет на лебот затечен на денот на влегувањето на 
оваа одлука во сила. 

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

Е. п. бр. 81 
27 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко натоварено во превозното средство, паритет Нови 
Сад. 

3. Цените на мешаното брашно се формираат сраз-
мерно со учеството на одделните типови брашно и крупи-
ца (гриз) од точка 1 на оваа одлука по цените од таа точка 
и сразмерно со учеството на другите компоненти во меша-
ното брашно, по цените формирани во согласност со про-
писите. 

4. Во цените од точка 1 на оваа одлука не е пресмета-
на вредноста на амбалажата. 

Организациите на здружен труд кои произведуваат 
брашно и организациите на здружен труд кои се занимава-
ат со промет на пченично брашно и крупица (гриз), на име 
посебни трошоци за ситно меко пакување на пченично 
брашно во кеси од хартија и ел. извршено на индустриски 
начин, можат на цените од точ. 1 и 3 на оваа одлука да за-
сметаат, и тоа за: 

1) пакување од 1 kg 
2) пакување од 2 kg 
3) пакување од 3 kg 
4) пакување од 5 kg 
5) пакување од 10 kg 

Динари 

8,85 
13,30 
17,05 
22,55 
28,00 

5. Организациите на здружен труд кои произведуваат 
брашно и крупица (гриз) цените на пченичното брашно и 
на крупицата (гриз) затечени на залихи можат да ги зголе-
мат, и тоа за: 

1) пченично брашно тип „850" 
2) пченично брашно тип „500" 
3) крупица (гриз) тип „400" 

Дин/kg 

5,15 
7,10 
6,05 

Организациите на здружен труд и работните луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот 
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текст: иматели на дуќани) кои се занимаваат со промет на 
пченично брашно и крупица (гриз) цените на пченичното 
брашно и на кру лицата (гризот) во прометот на големо 
односно на мало, кои се затечени на залихи, можат да ги 
зголемат така што во набавната цена да го пресметаат из-
носот од став 1 на оваа точка. 

6. Организациите на здружен труд и иматели на дуќа-
ни кои се занимаваат со промет на пченично брашно и 
крупица (гриз) ќе ги попишат сите количини на пченично 
брашно и крупица (гриз) затечени на ден 31 март 1986 го-
дина, како и сите количини на тоа брашно и крупица 
(гриз) што до тој ден на тие организации и иматели на ду-
ќани им ги фактурирале производителите односно добаву-
вачите (стоки на пат). 

7. Организациите на здружен труд и имателите на ду-
ќани кои се занимаваат со промет ка пченично брашно и 
крупица (гриз) ги пресметуваат и евидентираат во своето 
книговодство или во друга евиденција, во согласност со 
прописите, разликите во цената од точка 5 на оваа одлука 
за сите попишани количини на пченично брашно и крупи-
ца (гриз) и тие разлики можат да се користат во соглас-
ност со прописите на републиките и автономните покра-
ини. 

Имателите на дуќани кои се занимаваат со промет на 
пченично брашно и крупица (гриз) попишаните количини 
на пченично брашно и крупица (гриз) ќе му ги пријават на 
надлежниот орган на општината на чија територија ја 
вршат дејноста. 

8. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи одредбата на точка 6 од Одлуката за 
определување на највисоките цени за определени произво-
ди и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85). 

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

Е. п. бр. 82 
20 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Динари 

1) обично писмо, со маса до 20 g 
2) обично писмо, со маса преку 20 g до 

50 g 
3) обично писмо, со маса преку 50 g, а нај-

многу до 2 kg за секои 50 g или за дел од 
таа маса, цената од одредбата под 2 на 
овој став се зголемува за 

4) стандардизирано писмо, со маса до 20 g 
5) судско писмо и писмо по управна и пре-

кршочна постапка со маса до 20 g 

6) судско писмо и писмо по управна и пре-
кршочна постапка со маса преку 20 g до 
50 g 

7) судско писмо и писмо по управна и пре-
кршочна постапка, со маса преку 50 g, а 
најмногу до 2 kg за секои 50 g или за дел 
од таа маса, цената од одредбата под 6 
на овој став се зголемува за 

8) обична поштенска картичка 
9) стандардизирана поштенска картичка 

10) препорачано писмо, со маса до 20 g 
11) препорачано писмо, со маса преку 20 g 

до 50 g 
12) препорачано писмо, со маса преку 50 g, 

а најмногу до 2 kg, за секои 50 g или за 
дел од таа маса, цената од одредбата 
под 11 на овој став се зголемува за 

2. Организациите за ПТТ сообраќај можат 
формирани според прописите до 31 декември 1985 
да ги зголемат, и тоа: 

30,00 

4,00 
15,00 
15,00 
32,00 

46,00 

7,00 
цените 
година 

10,00 динари 

15,00 динари 

2,00 динари 
до 50% 

0,35 динари 

230. 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОД-
НОСНО НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 
УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ И ТЕЛЕ-

ФОНСКИ СООБРАЌАЈ 
1. Организациите на здружен труд за поштенски, те-

леграфски и телефонски сообраќај (во натамошниот текст: 
организациите за ПТТ сообраќај) можат цените за услуги-
те во внатрешниот поштенски и телефонски сообраќај да 
ги формираат при постојните услови на продажбата така 
што највисоките цени на услугите да изнесуваат, и тоа за: 

Динари 
20,00 

30,00 

4,00 
20,00 

20,00 

1) за вредносно писмо, со маса до 
20 g 

2) за вредносно писмо, со маса пре-
ку 20 g до 50 g 

3) за вредносно писмо, со маса пре-
ку 50 g, а најмногу до 2 kg, за се-
кои 50 g или за дел од таа маса, 
цената од одредбата под 2 на 
овој став се зголемува за 

4) за пренос на пакети 
5) по телефонскиот импулс до мес-

ниот и меѓумесниот сообраќај 
3. Во цената на телефонскиот импулс е содржан изно-

сот од 0,50 динари по импулс за финансирање на изградба-
та на Коаксиалниот кабелски систем за пренос „Централ", 
што организациите за ПТТ сообраќај се должни да го уп-
латуваат на посебна сметка кај службата на општествено-
то книговодство во републиката, односно во автономната 
покраина, најдоцна до 20 во месецот за претходниот ме-
сец. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи одредбата на точка 9 од Одлуката за определува-
ње на највисоките цени за определени производи и услуги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85) во делот кој се одне-
сува на цените на услугите што се регулираат со оваа од-
лука. 

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

Е. п. бр. 83 
27 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

227. Одлука за утврдување на највисокото ниво на 
цените на пченичниот леб 457 

228. Одлука за утврдување на износот за покритие 
на трошоците за промет на пченичниот леб на 
мало 457 

229. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на пченичното брашно и крупицара 
(гризот) 457 

230. Одлука за определување на највисоките цени, 
односно на највисокото ниво на цените на ус-
лугите во внатрешниот поштенски и телефон-
ски сообраќај 458 
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КОН ПОЧЕТОКОТ НА АПРИЛ ИЗЛЕГУВА 
ОД ПЕЧАТ 

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

- на српскохрватски јазик -

Автори: ВЛАСТИМИР ЖИВКОВИЌ 
и д-р ПЕТАР РАДУЛОВИЌ 

Рецензенти: д-р ДУШАН ЦОТИЧ и ВЕЛИЗАР ПЕТРОВИЌ 

Коментарот е изработен според Пречистениот тек-
ст на Законот објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/86. 

При изработката на Коментарот е даден акцент на 
практичната примена, зашто се настојуваше да се објас-
нат поимите и одредбите кои можат да предизвикаат 
евентуална дилема во примената на Законот. Теориски 
излагања се дадени само таму каде што тоа беше неоп-
ходно, со цел некои прашања подобро да се расветлат, а 
се со цел да се даде што подобра стручна помош на секо-
го што ќе го применува Законот. 

При изборот на судската практика се настојуваше 
да се прикажат најкарактеристичните одлуки и тоа на су-
довите од целата територија на СФРЈ, со цел одделни по-
ими подобро да се објаснат со заземените правни сфаќа-
ња или правни ставови. 

Коментарот корисно ќе им послужи на инспекцис-
ките органи, на органите за внатрешни работи, на 
службите на општественото книговодство, на јавните об-
винители, на судиите, на правните служби во организа-
циите на здружен труд и во други организации и заедни-
ци, како и на адвокатите, на студентите на правните фа-
култети на правниците кои подготвуваат правосудни ис-
пити и на сите други заинтерсирани органи и организа-
ции кои се занимаваат со проблемите на стопанските 
престапи. 
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Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, 
БЕЛГРАД, Јована Ристика бр. 1. Рсл. 651-840-

Телекс 11756 
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