
737. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот 
за мерките за ограничуваше на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), 
врз овнова на согласноста од надлежните републи-
чки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА 3-А РАКРАНА НА ПРОМЕТОТ НА МАСЛО ЗА 
ГОРЕЊЕ ПО ДОМАЌИНСТВО — МАСЛО ЗА ГО-
РЕЊЕ ОД ТИПОТ EL И LS, ВО ОПРЕДЕЛЕН ПЕ-

РИОД НА 1080 ГОДИНА 

1. Одлуката за забрана на прометот на ма<?ло за 
горење во домаќинство — масло за горење од типот 
¥Л п LS, во определен период на 1980 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", £р. 22/80) престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот депГ 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЛ". 

Е. п. бр. 369 
15 авт\'ст 1980 година 

Белград 

Сојузен извршев соп^т 
Потпретседател, 

д-р Ипо Марган, е. р. 

738. 

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во согласност со Резолуцијата за политика-
та па остварувањето на Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1976 до 1980 година во 
ШО година (..Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79 и 
4! /ПО) и член 32 став 2 од Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола 
ш цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/30 и 
'33/80), СОЈУЗНИОТ извршен совет, извршните совети 
ви собранијата на републиките и извршните сове-
ти на собранијата на автономните покраини се со-
гласија за спроведувањето на политиката на цени-
те во 1930 година и склучија 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-

НИТЕ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Bov Договорот за спроведување на политиката 

•на цените воѕтШО година („Службен лист на СфРЈ". 
tf/80) член 2 се заменува со 11 нови членови, 

кои гласат: 

„Член 2 
Заради остварување на програмата за економ-

ика стабилизација, а со цел За подобрување на конт 
курентната способност ни домашното стопанство во 
надворешнотрговсќата размена, ограничување на 
влијанието на негативните ефекти рд , промената 
на курсот на динарот врз животните трошоци, 
учесниците на договорот се согласни со свои мерки 
и активности Да влијаат врз позначајно забавање 
на растежот на цените и, во согласност со опреде-
лувањето да се придонесе кон остварување на про-
грамата за стабилизација, во спроведувањето на 
политиката на цените, да тргнуваат од следните 
начела: . 

1) негативните ефекти од промената на курсот 
на динарот мораат да се поднесат со изнаоѓање на 
внатрешни резерви, преку заштеди, со подигање на 
продуктивноста на трудот и ефикасноста на рабо-
тењето, со промена на односите во стекнувањето и 
посебно во распределбата на доходот и со зголему-
вање на извозот, со цел влијанието од промената 
на курсот на динарот во што помала мера да се 
пренесе врз цените' и врз животните трошоци; 

2) порастот на цените на увозната содржина 
поради промената на курсот на динарот не може 
Да биде основа за промени на цените, освен по ис-
клучок во согласност со овој договор; 

3) кај производите и услугите од дејностите 
што се од посебно значење за реализацијата на до '̂ 
говорената политика на вкупниот развој на СФРЈ 
врз чија економска положба промената на курсот 
на динарот, има исклучително неповолен ефект, 
можат со политиката на цените во оваа година, ис-
клучително да се ублажуваат негативните влијани-
ја од промената на курсот на динарот; 

4) цените на производите и услугите можат по 
исклучок да се зголемуваат во случаите кога е ну-
жно усогласување на домашните цени со странски-
те 1 е̂ни, а доколку постојат големи диспаритет 
помеѓу домашните и странските цени, при што по-
местување на цените ќе се врши постепено; 

5) основа за промените на цените на производи-
те и услугите до крајот на 1980 година не може да 
биде обезбедувањето средства за зголемување на 
личните доходи и за зголемување на издвојувања-
та за општа и заедничка потрошувачка, како ниту 
обезбедувањето средства за развој. 

Учесниците на договорот Се согласни во спро-
ведувањето на политиката на цените да ги приме-
нуваат начелата од овој договор во својата вкуп-
но ст. 

При промената на цените со кои исклучително" 
се ублажуваат ефектите од промената на курсот 
на динарот, учесниците на договорот претходно ка 
остваруваат меѓусебна соработка, како и соработка 
со здружениот труд преку коморите и општите 
Здруженија, а имајќи ги предвид можностиве за 
ублажување н^ негативните ефекти од промената 
на курсот на динарот, врз основа на стабилизацио-
ките програми на организациите на здружен труд* 
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Член 2а 
Учесниците на договорот се согласни дека ќе 

ги преиспитаат сите зголемувања на цените извр-
шени по склучувањето на Договорот за спроведу-
вање на политиката на цевЛе во 1980 година, за 
кои ќе се оцени дека се надвор од утврдената по-
литика на цените и дека ќе преземат мерки такви-
те цени да се вратат во договорените рамки на по-
литиката на цените. 

Член 26 
Учесниците на договорот се согласни дека со 

своите мерки и активности ќе обезбедат домашните 
цени на производите iv услугите да не можат да се 
зголемат ако се на нивото или над нивото на свет-
ските цени. 

Член 2в 
Заради воспоставување на соодветни паритетни 

односи помеѓу домашните и извозните дени, учес- -
видите на договорот се согласни во определени 
случаи, посебно кај извозно ориентираните произ-
води, постепено да ги усогласуваат домашните це-
ни со извозните цени. 

Учесниците на договорот се согласни со спрове-
дувањето на политиката на цените од став 1 на 
свој член да дејствуваат БО правец на отстранува-
ње на можните растројства во снабдувањето на до-
машниот пазар, а истовремено да се обезбедат еко-
номски мотиви за зголемување на извозот. 

Доколку домашните цени на производите се 
зголемат заради воспоставување на паритет со из-
возните цени, во случај на намалување на извоз-
ните цени, во соодветна мера ќе, се намалат и до-
машните цени на "тие производи. 

Член 2г 
Учесниците на договорот се согласни да водат 

селективна политика на цените, по производи и ус-
луги. ^ 

Имајќи ги предвид ефектите од промената на 
курсот на динарот врз цените на производите на 
одделни гранки, како и значењето на тие дејност* 
за одвивањето на процесот на општествената ре-
продукција, учесниците на договорот се согласни 
дека исклучоците од член 2 на овој договор можат 
да се применат на енергетиката и на производите 
кај кои цените се формираат со примена на трајни 
критериуми преку механизмите , од општествените 
доктори , и самоуправните спогодби. • 

Учесниците < ка договорот се согласни исклучо-
ците од член 2 на овој договор да се однесуваат и 
на цените на цементом на основните производи на 
базната хемија (според Списокот на основните про-
изводи на базната хемија што е отпечатен кон овој 
договор и претставува негов составен дел) и HSL ос-
новните . земјоделско-прехранбени производи зна-
чајни за континуирано снабдување на населението. 

Учесниците на договорот се согласни со соод-
ветна политика на цените во земјоделството, посеб-
но со утврдување на заштитни и производтелско-
продажни цени, да придонесот кон поголемо произ-
водство, а со тоа и кон подобра снабденост на па-
зарот со основните земјоделски производи. 

Заради запирање на стапката на инфлацијата 
до крајот, на 1980 година, учесниците на договорот 
се согласни со свои мерки И активности да обезбе-
дат цените на. производите во другите гранки на 
индустријата да се зголемат само исклучително, а 
вр рамките на утврдената политика на Цените за 
1980 година. 

Член 2д 
Републиките и, автономните покраини до рамки-

те на своите надлежности ќе ја водат политиката 
на цените во енергетиката во согласност со целите 
за поправање на односите на цените и со полити-
ко та па општествено-екоиомскиот развој, во рам-
ките на договорената политика на цените. 

Учесниците на договорот се согласни дека, со 
оглед на значењето на цените на секторот на про-
изводите во енергетиката заради остваруван^ на 
целите на стабилизацијата во спроведувањето на 
политиката на цените во 1980 година, ќе обезбедат 
координација и соработка во рамките на Меѓуре-
публичкиот комитет за областа на пазарот, и- тоа 
пред одлучувањето во рамките на своите надлеж-
ности за цените на одделни производи во енерге-
тиката. 

Член 2ѓ 
Учесниците на договорот се согласни постојни-

те општествени договори и самоуправни спогодби, 
дадени во прилогот на овој договор, со кои долго-

' речно се уредува начинот на формирање на цени-, 
те, и натаму да функционираат со примена на ве-
ќе постојните механизми од тие општествени до-
говори и самоуправни спогодби, во согласност со 
начелата од член 2 на овој договор. 

Заради спроведување на одредбата од став 1 на 
овој член, учесниците на договорот ќе преземаат 
мерки со цел потписниците на општествените дого-
вори и самоуправните спогодби со кои долгорочно 
се уредува начинот на формирале на цените со 
примена на механизмите од тие општествени дого-
вори и самоуправни спогодби, при промената на 
цените со примена на општествените договори и 
самоуправните спогодби, да го утврдуваат начинот 
на ублажување на ефектите што произлегуваат, од 
промената на курсот на динарот. 

Член 2е 
Учесниците на договорот се согласни да пре-

земе ат мерки растежот на цените на услугите во 
декември 1Ѕ80 година, спрема декември 1979 година 
да изнесува најмногу 18V«, односно тскуштиот рас-
теж на цените на услугите од надлежност на сите 
општествено-политички заедници до крајот на го-
дината да не биде поголем од 6%, со тоа што со се-
лективнатаv политика на цените би можеле да се 
npovieHaT цените на оние услуги кај кои се најголеми 
негативните ефекти од промената на курсот на ди-
нарот. 

Член 2ж 
Учесниците на договорот се согласни да презе-

м а а т мерки, по склучувањето на овој договор, се-
која општествечо-по питичка 'заедница да презема 
мерки од својата надлежност во согласност со на-
челата и одредбите од овој договор така што да се 
обезбеди одговорност на сите општествено-политич-
ки заедници за спроведување на утврдената поли-
тика на ценете, како и дека, ако цените начпроиз<-
водите и услугите од нивната надлежност ги про-
бијат рамките на договорената политика на цените, 
ќе донесат прописи за определување на највисоки 
цени за тие производи и услуги. 

Член 2з 
Учесниците на договорот се согласни мерките и 

прописите за спроведување на овој договор и на 
општествените договори, односно договорите за 
спроведување на политиката на цените во репуб-
ликите и автономните покраини, да се Донесат нај -
доцна во рок од 30 дена од денот на потпишувањето 
на овој договор, а најдоцна до 15 септември 1980 
година. 

Учесниците на. договорот се согласни Одлуката 
за определување на највисоко ниво на цените за 
сите производи и услуги (»Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/80) да се применува додека не се донесат мер-
ките и прописите од став 1 на овој член со кои ќе 
се обезбеди спроведување на овој договор, на оп-
штествените договори, односно на договорите за 
спроведување на политиката на цените во републи-
ките и автономните покраини, под услов со тоа да 
не се нарушува политиката на економска стабили-
зација. 
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Член. 2ѕ 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека при 

донесувањето на прописите за цените, односно при 
давањето согласност за промена на цените ќе водат 
сметка за влијанието на данокот на промет врз по-
литиката на стабилизација. 

Учесниците на договорот во рамките на своите 
овластувања ќе предлагаат и ќе преземаат мерки со 
кои стапките на-данокот на промет и другите надо-
мести содржани во цените ќе се усогласуваат така 
што да се оневозможи пораст на масата на данокот 
на промет и на другите надомести над планираниот 
обем*" 

Член 2 
Член 5 се брише. 

Член 3 
Во член 16 став 2 се брише. 

Член 4 
Овој договор Влегува во сила со денот на пот-

пишувањето. 
Член .5 

Ској договор се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 
13 август 130 година 

Белград 

за Сојузниот извршен совет, 
Вајо СколџиЌ. е. р. 

член -на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Вуиќ Слободан, е. р. 
за меник-претседател на Републич-
киот комитет за стоковен промет и 

туризам 
За Извршниот совет па Собранието 

на СР Македонија, 
Дур гут Едиповски, е, р. 

член на Советот 
За Извршниот сопот на Собранието 

на СР Словенија, 
Борут Шнудерл, е. р. 
* член на Советот 

За Извршниот совет на, Собран!»сто 
на СР Србија, 

Сретен Милановиќ, е р. 
заменик-секретар на- Републичкиот 

секретаријат за пазар и цени 

За Извршниот совет на Саборот 
На СР Хрватска, 

Јанков Богдан, е. р. 
заменик-претседател на Републич-
киот комитет за стоковен промет 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Црна Гора, 
Владо Стевовиќ, е. р. 

директор на Републичкиот завод 
за цени 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Синиша Корица, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

Вехби Хајрудин, е. р. 
член на Советот 

С П И С О К 
НА ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДИ НА БАЗНАТА 

ХЕМИЈА 

1, Мета пол 
2. А их ид} и тд на фатлната киселина 
2. Анхидрид на ма леи ноката киселина 
'4. Смекнува чи 
5. ПВЦ-пра ва и гранулат 
С. Полистилез (со писка и висока густина) 
7. Пол нестор 
8. Полнстиреи 
9. Синтетички влакна (полиакрилонитрилни, поли-

амидеп фи ламент, полиестерски филамент, по-
липропилен влакна) 

10. Додецил-бензол 
11. Нолиуретапски пени 
12. Иса ита ти 
13. И^оцијанати 
14. Средства за заштита на растенијата (сите ви-

дови) 
15.' Хлор 
16. Базен хромсулфат 
17. Сулфурна киселина 
18. Борна киселина 
18, Електролитски натриум (кауетична сода) 
20. Натриумкарбонат (калцинирана сода) 
21. Саѓи 
22. Солна киселина 
23. Натриумхидроксид-Солвеј 
24. Минерални-фосфорни додатоци за добиточна 

храна (монокалциумфссфат и дикалциумфос-
фат) 

25. Моно х лор оцетна киселина 
26. Натриум триполифосфат 
27. Ка триев перпера г 
28. Титандиоксид 
29. Водород-пероксид 
30. Фармацевтски суровини 
31. Вештачки ѓубриња (сите видови) 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Прилози 
кон Договорот за измени 
и дополненија на Догово-
рот1 за спроведување по-
литиката на цените во 1980 

година (член 2ѓ) 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ 
СПОГОДБИ СО КОИ ДОЛГОРОЧНО СЕ УРЕДУВА 

НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

Општествени Договори: 

1) Ц р н а м е т а л у р г и ј а 

Домашните цени на производите на црната ме-
талургија се формираат врз основа на Од ТУ ката на 
СИС („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77), односно 
врз основа на самоуправните спогодби склучени по-
меѓу производителите и потрошувачите. Самоуправ-
ни спогодби од оваа гранка се склучени за следните 
производи: 

1) масовни челици-полуфабрикати, 
2) профили, 
3) Балана жица, 
4) бетонски челик (мазен, ребрест и тор чо лик), 
5) заварени арматурни мрежи, решеткаста ар-

матурни носачи, жица за прсдплбррпит бе-
тон и страхови пред на претат бетон, 
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6) прачкаст челик, 
7) топловалани ленти, 
8) ладновалани ленти, 
,9) дебел лим, 
10) среден лим, 
11) тенок лим, 
12) поцивкуван лим, 
13) железнички шини и прибор за шини, 
14) благородни челици-полуфабриката 
15) конструкциони нелегирани прачка сти чели-

ци, конструкциски легирани прачкасти че-
лици, нерѓосувачки легирани прачкасти че-
лици, дебели лимови, средни лимови, тенки 
лимови, динамит и трафо-лимови, 

16) безрабии цевки — спровод ни конструкциски 
цевки, месинг цезки, тубинг цевки, лакови, 

17) рабни цевки, гасни, водоводни, конструкции 
они, прецизни, 

18) влечена жица, 
19) влечени, течни и лупени челици, 
20) ковани челици, 
21) баидажи и колски слогови, 
22) сиво сурово железо, 
23) феролегури. 

2) О б о е н а м е т а л у р г и ј а 

Домашните цени на производите на обоената ме-
талургија се формираат врз основа на критериуми-
те од општествените договори: 

1. Општествениот договор за развојот, снабду-
вањето на домашниот пазар, за цените и прометот 
на бакар и производите на преработката врз база 
на бакар и негови легури, („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/75 и 60/77). 

2. Општествениот договор за развојот на суро-
винската база, за снабдувањето на домашната пре-
работувачи индустрија и за цените за олово, цинк 
и антимон и на производите на преработката врз 
база на тие метали („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 12/75). 

3. Општествениот договор за развојот и снабду-
вањето на домашниот пазар, за цените и прометот 
на боксит, глиница, алуминиум, А лу-легу ри и про-
изводите на преработката врз база на' алуминиум 
и Алу-легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/77 
и 12/79), 

3) Д р у г и о п ш т е с т в е н и д г о в о р и 

1. Општествен договор за критериумите за усо-
гласување на- трајните меѓусебни односи во снабду-
вањето, развојот и формирањето на цените помеѓу 
производителите и потрошувачите на лимена амба-
лажа од бел и алуминијумски лим (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/74). 

Самоуправни спогодби: 

1) Сам;*у§1ра*М спогодба за регулирана на ме-
ѓусебните односи во развојот, производството, про-
метот и мерилата за самоуправно уредување на це-
ните на огноотпорен материјал за периодот од 1978 
до 1982 година. 

2) Самоуправна спогодба за долгорочно регули-
рање на меѓусебните односи на производителите И 
потрошувачите на кварцен песок во областа на про-
изводството, потрошувачката, мерилата и условите 
за утврдување и промена на цените на кварцен пе-
сок за леарсклта индустрија. 

3) Самоуправната спогодба за начинот на фор-
мирање на цените на домашната сурова нафта, што 
е склучена помеѓу производител ите па сурова нафта 
и рафинерије. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на хМирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Индонезија 

СО ОРДЕН.НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ -СО 
ЛЕНТА 

Коеп Вје1апј, извонреден и ополномогнтен ам-
басадор на Република Индонезија во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 4 
11. јануари 1989 година 

Белград 

По овластување-
на Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството иа СФРЈ, 

Лазар Кол итевски, е р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страсна 

737. Одлука за престанок на важењето на 
Одлуката за забрана на прометот па 
масло за горење во домаќинството — мас-
ло за горење од типот ЕЕ и Е̂ Ѕ, во опре-
делен период на 1930 година — — — 1505 

738. Договор за измени и дополненија на До-
говорот за спроведување на политиката 
на цените во 1980 година — — — — 1505 

Одликувања — — *—, — — — — — 1508 
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