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Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествена 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 ДА 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 дејности 

Гранка Група Подгрупа НАЗИВ 

Во промет 

на големо на мало 
(во процент (во процент 

до) до) 

0102 
0104 

0105 

ОБЛАСТ - 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

01020 Производство на јаглен: сите производи 
Производство на нафта и земен гас 

01042 Производство на земен гас: сите производи 

01050 010500 Производство на нафтени деривати: 
- моторен бензин: МБ 86 и МБ 98; гасни масла-дизел-

-горива: д1, д2 и дЗ; масло за ложење екстра лесно 
(ЕЛ), масло за ложење лесно специјално (ЛС), 

- масла за ложење: лесно (Л), средно (С), средно, ни-
скосулфурно (СНС), тешко QT) и тешко, нискосул-
фурно (ТНС); 

- млазно гориво (ГМ-1) 
Учеството за покритие на трошоците на промет на 
други млазни горива се формира во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на промет на млазно 
гориво (ГМ-1); 
- примарен бензин (ако не се транспортира со цевово-

ди); 
- битумен за патишта (БИТ 200) 
Учеството за покритие на трошоците на промет на 
други битумени се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на промет на битумени 
(БИТ 200); 
- аромата: бензен, толуен, МП ксилен О-ксилен и 

етилен-бензен; 
- специјален бензин за маслодајни растенија; 
- специјален бензин за гума 

3,00 

1,50 

вкупно 

вкупно 
вкупно 

вкупно 
вкупно 

вкупно 
вкупно 
вкупно 

13,00 

според 
пропис 

6,00 

2,00 
6,00 

1,50 
2,50 

2,50 
3,00 
3,00 
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Учеството за покритие на трошоците на промет на 
други специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на промет на 
специјален бензин за гума; 
- медицински бензин; вкупно 3,00 
- авио-бензин (АБ 80/87); вкупно 5,00 
Учеството за покритие на трошоците на промет на 
други авио-бензини се формира во паритет со учес-
твото за покритие на прометот на авио-бензините 
(АБ 80/87); 
- ѕхите-шпирит 140/120; вкупно 2,50 
- петролкокс-калциниран регулар вкупно 3,00 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
други видови петрол-кокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на промет на 
петролкокс-калциниран регулар; 
- петролеј за осветление, петролеј за мотори и петро-

леј за сигнали; вкупно 3,00 
- парафин - кристален беден вкупно 3,00 

1 Учеството за покритие на трошоците на промет на 
други парафини се формира во паритетот со учество-
то за покритие на трошоците на прометот на пара-
фин кристален белен; 
- базни масла (I. V. 90) вкупно ^ 3,00 
Учеството за покритие на трошоците/на прометот на 
други базни масла се формира во паритетот со учес-
твото за покритие на трошоците на прометот на баз-
ни масла (I. V. 90) а според индексот на вискозитетот; 
- рафинати и дестилати кретенски дестилат (ВЕД) вкупно 2,50 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
други рафинати и дестилати се формира во паритетот 
со учеството за покритие на трошоците на прометот 
на вретенски дестилат (BET); 
- минерални мазива; вкупно 7,20 

Ф - течен гас: 
- за покритие на трошоците на полнење шишање, 

контејнери и садови - резервоари со течен гас што 
се вградени во моторни возила вкупно 7,00 

- за покритие на трошоците на прометот на течен гас 
на мало во шишиња, контејнери и садови - резерво-
ари што се вградени во моторни возила вкупно 7,00 

- за покритие на трошоците на складирање на течен 
ч гас вкупно 2,00 

/ - за покритие на трошоците на промет на течен гас 
на големо во шишања, контејнери и резервоари од 
кои се врши полнење на садови-резервоари што се 
вградени во моторни возила, како и за покритие на 
трошоците на промет на големо ако испораката се 
врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен 
ако испораката се врши на индустриски потрошува-
чи, полнилници и фарми вкупно 4,00 

- за покритие на трошоците на промет на течен гас 
на големо ако испораката се врши во стабилни ре-
зервоари и низ цевоводи на индустриски потрошу-
вачи, полнилници и фарми вкупно 2,00 

- 0107 Црна металургија 
01071 Производство на железо и челик 

4 010711 Производство на сурово железо: 
сите производи 2,20 3,00 
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0109 
01072 

01091 
01092 
01093 
01094 

01099 

0110 
011010 
01109 

0111 

01111 

01112 

0112 

01122 

0113 
01131 

010712 Производство на суров челик: 
сите производи 2,60 3,20 

010713 Производство на валан, влечен и кован челик: 
- обичен челик: сите производи 4,50 4,20 
- благородни и поквалитетни челици: сите производи 7,40 5,20 

010720 Производство на феролеѓури: сите производи 3,00 3,70 
Производство на обоени метали 

010910 Производство на бакар: сите производи 4,50 5,00 
010920 Проиводство на олово: сите производи 4,50 6,00 
010930 Производство на цинк: сите производи 4,50 6,00 

Производство на глиница и алуминиум 
010941 Производство на глиници: сите производи 4,50 6,00 
010942 Производство на алуминиум: сите производи 4,50 6,00 

Производство на други обоени метали 
010991 Производство на антимон: сите производи 2,50 3,50 
010992 Производство на жива: жива 2,50 3,50 
010999 Производство на неспомнати обоени метали: сите 

производи 3,00 5,00 
Преработка на обоени метали 

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

011091 ( Преработка на бакар и легури од бакар: сите произво-
ди 3,50 5,50 

011092 Преработка на олово: сите производи 3,50 5,00 
011093 Преработка на цинк: сите производи 3,50 5,20 
011099 Преработка на други обиени метали: сите производи 3,20 6,50 

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

011112 Производство на магнезит и глина: магнезит 3,00 5,00 
Производство.на соли 

011121 Производство на морска сол: 
- морска сол за човечка исхрана - 3,00 6,00 
- морска сол за добиточна храна 3,50 

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

биточна храна 3,50 
- сол за човечка исхрана 3,00 6,00 
- сол за добиточна храна 2,00 5,00 
Преработка на неметални минерали (без градежен ма-
теријал) 

011211 Производство на рамно стакло: сите производи " 5,80 13,00 
011212 Производство на амбалажно стакло: сите производи 7,80 17,00 
011220 Производство на огноотпорен материјал: сите произ-

води 2,50 4,50 
01129 Преработка на други неметални минерали 
011292 Производство на јагленографитни производи: сите 

производи 3,50 7,80 
011299 Друга преработка на неметални минерали: корунд и 

бруски производи 2,90 8,00 
Металопреработувачка дејност 
Производство на метален репродукционен материјал 

011311 Производство на леани, ковани и пресувани произво-
ди: сите производи 2,40 6,00 

011312 Производство на метален инсталационен материјал: 
лимени и леани кади за бањи, радијатори (сите видо-
ви), водоводни и санитарни арматури и котли (сите 

- видови на сериско производство) ^ 2,50 6,00 
011313 Производство на алат: режан алат 6^50 13,00 
011314 Производство на метална амбалажа: само чедични 

шишиња 4,00 8,00 
011316 Производство на тркални лагери: тркалави и валчес-

ти лагери 6,00 11,00 

1 2 3 4 5 6 
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0114 Машиноградба 
01142 011420 Производство на земјоделски машини: 

- брани, чинијаши, култиватори (сите видови), трак-
т о р о т косачици и растурачи на вештачки ѓубрива, 
тракторски 2,00 6,00 

- комбајни, сеалки (сите видови) и собирачи за пчен-
ка 1,60 4,00 

01143 011430 Производство на опрема за професионални и научни 
цели, мерни и контролни инструменти и уреди за ав-
томатизација на управувањето (освен оние од гранка-
та 0117); 
инструменти и апарати и прибор за медицина и вете-
рина 1,50 6,00 

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродог-
радба) 

01152 Производство на друмски возила 
011521 Производство на мотори: сите производи освен вон-

бродски мотори 2,00 6,00 
- вонбродски мотори 4,00 1:2,00 

011522 Производство на камиони и специјални возила: ками-
они и автобуси (од сите видови) 2,00 5,00 

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

0117 Производство на електрични машини и апарати 
01172 Производство на електронски и телекомуникациони 

011723 
уреди , 

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

1 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, еднота-
рифни, електрични броила еднофазни, двотарифни и 
електрични броила трофазни, еднотарифни 2,00 7,00 

011729 Производство на неспомнати електронски апарати и 
уреди: електромедицински апарати и уреди 2,60 7,50 

01173 011730 Производство на кабли и спроводници: кабли 3,50 8,00 
01174 Производство на електрични апарати за домаќинство 

011741 Производство на термички апарати: 
- електрични шпорети и комбинирани шпорети на 

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

011742 Производство на разладни апарати у уреди: ладилни-

W 
ци (фрижидери) за домаќинство и апарати за длабоко 

W смрзнување за домаќинство 3,50 7,00 
011743 Производство на апарати и уреди за перење и суше-

ње :машини за перење на рубелина 3,50 7,00 
01179 Производство на други електротехнички производи 

011793 Производство на акумулатори и галвански елементи: 
само акумулатори 4,00 12,00 

0118 Производство на базни хемиски производи 
01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделство): 

сулфурна киселина, натриум-сулфат, натриум-карбо-
нат, натриум-хидроксид, натриум-перборат)Гнатриум-
-триполифосфат, натриум-силикат, етоксилати, саѓе, 
бази, киселини, соли, бензоли, амонијак и сложени 
ацетати 3,50 6,00 

01182 011820 Производство на хемикалии за земјоделство: 
- вештачки ѓубрива 3,00 5,00 
- средства за заштита на растенијата 4,00 10,00 

01183 Производство на хемиски влакна и пластични маси 
011831 Производство на вештачки и синтетички влакна: сите 

производи 2,60 7,50 
011832 Производство на пластични маси: сите производи 3,00 10,00 
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0119 Преработка на хемиски производи 
01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: 

сите производи 7,00 20,00 
01192 011920 Производство на средства за перење и козметички 

препарати: 
- детергенти 5,00 10,00 
- сапуни 7,00 15,00 

01193 011930 Производство на премазни средства: сите производи 6,00. 18,00 
01194 Преработка на пластични маси 

011941 Производство на амбалажа од пластични маси: сите 
производи 5,00 15,50 

01199 011990 Производство на други хемиски производи: лепила за 
индустриски цели, антифриз и рентген филмови 3,00 8,50 

0121 Производство на градежен материјал 
01212 012120 Производство на цемент: сите производи 8,00 17,00 
01214 i Производство на градежни префабрикати и битумен-

ски производи 
012141 Производство на азбестно-цементи производи: сало-

нит рамни плочи, салонит бранести плочи, салонит 
водоводни цевки, салонит цевки отпорни на притисок 
и салонит канализационите цевки 4,00 11,00 

012143 Производство на битуменски материјали за патишта 
и покриви 4,00 11,00 

0122 01220 Производство на режана граѓа и плочи 
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 
01232 Производство на други финални производи од дрво 

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: 
- обвивна и амбалажна хартија, картон и лепенка 4,00 9,00 
- рото-хартија и натрон-хартија за вреќи 3,60 7,00 

01242 Преработка на хартија 
012421 Производство на хартиена амбалажа: сите производи 6,00 16,00 

01 25 Производство на текстилни предива и ткаенини 
01251 Производство на влакна, предива и конец 

012512 Производство на предива и конец од памучен тип: си-
те производи 6,00 18,00 

012513 Производство на предиво од волнен тип: сите произ-
води 6,00 18,00 

012515 Производство на предиво и конец од природна и веш-
тачка свила: сите производи 6,00 18,00 

01252 Производство на ткаенини 
012521 Производство на памучни ткаенини (од памучен тип) 

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

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

сите производи, осв^н ткаенини од природна свила 6,00 18,00 
0126 Производство на готови текстилни производи 

01262 Производство на текстилна конфекција 
012621 Производство на алишта (освен трикотажни): сите 

производи 7,00 25,00 
0127 01270 Производство на кожа и крзно 

012701 Производство на крупна кожа: сите производи 4,00 10,50 
012702 Производство на свинска кожа: сите производи 4,00 10,50 

0129 01290 Преработка на каучук v 

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

- гуми за товарни и полутоварни камиони, трактори 
и автобуси 3,00 6,00 
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1 . 2 3 4 5 6 

012909 Друга преработка на каучук: гумени ленти и ремени 5,00 18,00 
0130 Производство на прехранбени производи 

01301 013010 Мелење и лупење на жита: пченично брашно 3,50. 11,00 
Пченичен леб 

01304 Преработка и конзервирање на месо и риба 
013041 Колење на добиток: 

- свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, 
овчо, јагнешко, живинско и други свежи меса); су-
рова кожа (крупна свинска и ситна овча кожа) вкупно 13,50 рова кожа (крупна свинска и ситна овча кожа) 

вкупно 4,00 
013042 Преработка и конзервирање на месо: 

- суврмеснати производи, колбасичарски производи и 
месни конзерви 6,00 20,00 

- свинска маст и сланина 5,00 14,00 
013043 Преработка и конзервирање на риба; свежа и смрзна-

та морска и речна риба и стерилизирани и пастеризи-
рани рибини конзерви 8,00 25,00 

01305 013050 Преработка и конзервирање на млеко: 
- пастеризирано млеко вкупно 5,00 
- сте^илизирано млеко, 3,50 16,00 
- кондензирано и евапорирано млеко 3,50 20,00 

01306 013060 Производство на шеќер: 
- меласа и сушени резанки од шеќерна репка 3,00 -

- шеќер 3,50 11,00 
01308 013080 Производство на растителни масла и масти: 

- маслени сачми и погачи 3,00 6,00 
; - сурови масла, нерафинирано маслно за јадење, ра-

финиран масло за јадење (од соја, сончоглед и 
маслена репка), хидрирана растителна маст и мас-
ло и. маргарин 4,00 17,00 

01309 Производство на други прехранбени производи (без 
добиточна храна) 

013099 Производство на мирудин, кавовини и други прехран-
бени производи: 
Сурово кафе, пржено и мелено кафе 3,00 15,00 

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

алкохолни пијачки 
013111 Производство на алкохол од растително потекло: 

шпиритус 6,60 22,50 
0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: 

- производство на комплетна крмна смеса, дополни- 1 

телна крмна смеса и витамински минерални и леко-
вити смеси за говеда, свињи, живина и друг добиток \ 

и суперконцентрати за гоење на добиток 2,00 6,00 
0133 1 Производство и преработка на тутун 

01331 013310 Производство на фермантиран тутун: ферментиран 
тутун вкупно 4,00 

0135 01350 013500 Доработка, преработка и производство на суровини 
од отпадоци (рециклажа на суровини); доработка, 
преработка и производство на суровини од отпадоци 
од железо и челик 8,00 28,00 

ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО 

0300 03000 Шумарство 
030003 Искористување на шуми: трупци за режење, за фур-

, нир и за лупење: сите производи; целулозно дрво: си-
те производи вкупно 6,00 



Вторник, 31 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 - Страна 2199 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, 
прометните организации што вршат промет на мало 
можат стапките за покритие 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 
дуќаните во кампови и во други туристички објекти. 

3/ Стапката за покритие на трошоците на прометот 
на лекови на мало од точка 2 на оваа одлука не се приме-
нува ако височината на учеството за покритие на трошо-
ците на прометот се уреди со самоуправна спогодба што 
организациите на здружен труд што 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. ^ 

4. Стапката за покритие на трошоците на прометот 
во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката 
за покритие на трошоците на прометот на големо од точ-
ка 2 на оваа одлука. 

Стапката за покритие на трошоците во транзит е сос-
тавен дел на стапката за покритие на трошоците во про-
метот на големо, и ако е засметана, за тој износ во ната-
мошниот промет на големо стапката од точка 2 на оваа 
одлука се намалува. 

5. Ако прометната организација набави стоки непос-
редно од производителот или од увозникот и изврши само 
промет на мало, може при формирањето на цените на про-
изводите во прометот на мало, стапките за покритие на 
трошоците на тој промет, од точка 2 на оваа одлука, да ги 
зголеми до 50% од стапките за покритие на трошоците на 
прометот на големо. , 

6. Под набавна цена на производи во прометот на го-, 
лемо и во прометот на мало, согласно со точка 1 од оваа 
одлука, се подразбира нето фактурната цена на произво-
дителската организација на здружен труд односно на до-
бавувачот, на организацијата на здружен труд која се за-
нимава со увоз и на 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, ако тие производи ги на-
бавуваат од домашно производство и од увоз, можат це-
ните на тие производи да ги формираат со примена на 
просекот помеѓу набавната цена од домашно производ-
ство и набавната цена од увоз, земајќи го предвид учество-
то за покритие на трошоците на прометот на мало и на 
прометот на големо и другите трошоци врз основа на од-
редбите од оваа одлука. 

7. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука се 
подразбираат: трошоците за натовар и растовар на произ-
водите, трошоците за транспорт од стовариштето на до-
бавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за 
осигурување на производите во транспорт, Транспортно-
то кало, кршот и расипувањето на производите, посебни 
трошоци за пакување при транспорт на производите (зим-
ско пакување и слично), трошоците за транспорт од стова-
риштето на купувачот до неговите продавници односно 
продажни места, освен испораките на бензински пумпи и 
трошоците за враќање на амбалажата врз основа на склу-
чени самоуправни спогодби односно договори. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметаат само фактичките 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 засмета зависните 
трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, нато-
варот и растоварот и др. ги врши 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 ги утврди и 
да ги пресмета фактичните зависни трошоци во моментот 

на извршениот промет, по исклучок тие трошоци може да 
ги пресмета во планираните просечни износи или во про-
цент, што ги внесува на посебна сметка на временските 
разграничувања, со тоа што просечните зависни трошоци 
да ги планира врз основа на остварените просечни завис-
ни трошоци во претходната година односно во претход-
ниот пресметковен период на текуштата година. Планира-
ните просечни зависни трошоци и фактичките зависни 
трошоци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се 
усогласуваат врз основа на книговодствената евиденција 
што се води на посебни сметки на временските разграни-
чувања, при што задолжително ќе се намалат односно ќе 
се зголемат планираните зависни трошоци за следните 
три месеци 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 наведените посебни 
сметки на временските разграничувања. 

8. Прометните организации што пакуваат прехранбе-
ни производи на начин кој му одговара на индустрискиот 
начин на пакување (ситно пакување), можат на цените на 
тие производи формирани според точ. 6 и 7 од оваа одлука 
посебно да ги засметаат фактичките трошоци за пакување, 
а најмногу до износот кој, во согласност со прописите, го 
засметуваат производителските организации на здружен 
труд при пакувањето на исти производи. 

9. Ако во Прометот на големо учестуваат две промет-
ни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната стап-
ка за покритие на трошоците во прометот на големо. Про-
метната организација која е прв учесник во Прометот на 
големо е должна во фактурата односно во испратниот 
лист посебно да искаже кој дел од пропишана стапка го за-
сметала, а кој преостанал на другиот учесник во прометот 
на големо. Во наведениот број од најмногу два учесника 
во прометот на големо спаѓа и организацијата на здружен 
труд која врши транзит. 

10. Не се смета за зголемување на стапката за покри-
тие на трошоците на прометот позитивната разлика во це-
ната што прометната организација ја пресметува како 
разлика помеѓу постојната продажна цена на производите 
на залихи и продажната цена на производите од ист вид и 
квалитет што се купени подоцна. 

11. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на ра-
ботните луѓе кои 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. 

12. Ако производствените организации на здружен 
труд ги утврдуваат малопродажните или големопро-
дажните цени, со самоуправна спогодба или со договор, со 
прометните организации, тие го утврдуваат учеството за 
покритие на трошоците на прометот. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на големо односно на мало на стоки од увоз 
можат да го утврдат учеството за покритие на трошоците 
на прометот на големо односно на мало во согласност со 
одредбата на став 1 од оваа точка за исти или слични про-
изводи. 

13. Со парична казна од 30.000 до 500.000 линара ќе се 
казни за прекршок прометна организација: 

1) ако продажните цени на производите во прометот 
на големо односно на мало ги формира над износот што 
се утврдува со примена на оваа одлука (точ. 2 до 8); 

2) ако, како прв учесник во прометот на големо, во 
фактурата односно во испратниот лист не искаже посебно 
кој дел од пропишаната стапка во прометот на големо го 
засметала а кој му преостанува на другиот учесник во про-
метот (точка 9). 

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. 

14. 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 дуќани), ако продажните цени 
на производите ги формира над износите што се утврдува-
ат со примена на оваа одлука, освен ако со оваа одлука не 
е поинаку предвидено (точ. 2 до 8). 
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15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на производите во прометот на големо односно 
на мало во 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/84 и 8/85), Одлуката за начинот на формирање на цени-
те на дериватите на нафта во промет во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/85), Одлуката за начинот 
на формирање на цените на земниот гас во прометот на 
големо во 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
68/85) и Одлуката за начинот на формирањето на цените 
на лебот и пецивата во прометот во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/85). 

16. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. ; 

Е. п. бр. 516 
28 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

941. 
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 републички 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Цените за електрична енергија, јаглен, нафта, на-

фтени деривати, земен гас, пченично брашно и крупица 
(гриз), масло за јадење, железничка сообраќај и поштен-
ски, телефонски и телеграфски сообраќај можат да се ме-
нуваат врз основа на прописите на Сојузниот извршен со-
вет. 

2. Како највисоки цени на електричната енергија се 
утврдуваат цените на електричната енергија според та-
рифните ставови формирани според одредбите на Одлука-
та за определување на највисокото ниво на цените за елек-
трична енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/85), а 
кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

3. Како највисоки цени за јагленот се утврдуваат це-
ните на јагленот формирани според одредбите на Одлука-
та за определување на највисокото ниво на цените за јаг-
лен („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/85), а кои биле при-
менувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Како највисоки цени на нафтата и нафтените дери-
вати се утврдуваат цените на нафтата и нафтените дерива-

т и формирани според одредбите на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на нафтата и нафтените деривати 
(„Службен лист на СфРЈ", бр. 44/85), а кои биле примену-
вани др денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Во цените на нафтените деривати формирани според 
одредбите на точ. 3 и 4 од Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на нафтата и нафтените деривати 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/85), се содржани износи-
те за посебни намени во согласност со прописите, а во це-
ните на нафтените деривати формирани според тие точки 
се додаваат износите односно надоместите утврдени во 
одредбите на точ. 6 до 11 на таа одлука. Организациите на 
здружен труд се должни износот од став 2 на оваа точка да 
ги уплатат согласно со наведената одлука. 

5. Како највисоки цени на земниот гас се утврдуваат 
цените на земниот гас формирани според одредбите на 
Одлуката за определување на највисокото ниво на цените 
на земниот гас („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/85), а кои 
биле применувани до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

6. како највисоки цени на пченичното брашно и на 
крупица (гриз) се утврдуваат цените на пченичното браш-
но и крупицата (гриз) формирани според одредбите на Од-
луката за утврдување на највисокото ниов на цените на 

пченичното брашно и крупицата (гриз) и лебот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/85), а кои биле применувани до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

7. Како највисоки цени на маслото за јадење се ут-
врдуваат цените на Маслото за јадење формирани според 
одредбите на Одлуката за определување на највисокото 
ниво на цените на маслото за јадење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/85), а кои биле применувани до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

8. Како највисоки цени на услугите во внатрешниот 
железнички сообраќај се утврдуваат цените на услугите во 
внатрешниот железнички сообраќај формирани според од-
редбите на Одлуката за определување на највисокото ни-
во на цените за превоз на патници и предмети на пругите 
на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 73/85). ^ . 

9. Како највисоки цени на услугите во внатрешниот 
поштенски и телеграфски сообраќај се утврдуваат цените 
на услугите во внатрешниот поштенски и телеграфски со-
обраќај формирани според одредбите на Одлуката за оп-
ределување на највисоките цени односно на највисокото 
ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/85), а кои биле применувани до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Како највисоки цени на услуги во внатрешниот тел-
фонски сообраќај се утврдуваат цените на услугите за 
внатрешниот телефонски сообраќај формирани според од-
редбите на Одлуката за утврдување на највисокото ниво 
на цените на телефонскиот импулс во внатрешниот теле-
фонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/85) и 
според одредбите на Одлуката за определување на најви-
соките цени односно на највисокото ниво на цените на ус-
лугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и теле-
фонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/85), а 
кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Во цената на телефонскиот импулс формирана спо-
ред Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цени-
те на телефонскиот импулс во внатрешниот телефонски 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/85) е содржан 
износот од 0,15 динари по импулс за финансирање на из-
градбата на КоаксиЈалниот кабелски систем за пренос 
„Централ" што организациите на ПТТ сообраќај се 
должни од 1 јануари 1986 година да го уплатуваат на по-
себна сметк кај филијалата на Службата на општествено-
то книговодство во републиката односно автономната по-
краина, најдоцна од 25-ти во месецот за претходниот ме-
сец. 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е.п.бр. 518 
28 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет i 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

942. 
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 ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГ-

ЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлукта за давање согласнот на цените на опре-
делени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/85 и 
62/85) во точка 1 став 2 во табелата се вршат следните до-
полненија: 

I 9 
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1) по групата 01181 и под групата 011810 се додаваат 
нова група: „01182" и нова подгрупа: „011820" - Произ-
водство на хемикалии за земјоделството: вештачки ѓубри-
ва"; 

2) во подгрупата 013042 во колона 4 по зборовите: 
„сувомеснати производи" се додава зборот: „полутрзјни", 
по зборовите: „колбасичарски производи" - зборот: „по-
лутрајни", а по зборовите: „месни конзерви" - зборот: 
„полутрајни"; 

3) по групата 01304 и подгрупата 013042 се додаваат 
нова група: „01306" и нова подгрупа: „013060 Производ-
ство на шеќер: шеќер", како и нова група: „01309" и нова 
подгрупа: „13099 - Производство на зачини, кавовини и 
други прехранбени производи: сурово кафе, доработка и 
пакување, пржено и мелено кафе". 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за определување на нај-
високото ниво на цените за вештачки ѓубрива („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 57/85) и Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените за шеќер („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/85). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е.п.бр. 519 
28 декември 1985 година 

- Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

943. 
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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОБВРСКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА 

ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за обврската на претходно известува-

ње на Сојузниот завод за цени за промената на цените на 
определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/85 и 62/85) во точка 1 став 2 во табелата се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1) во подгрупата 011312 во колона 4 по зборот: „ар-
матура се додаваат запирка и зборовите: „котли" (сите 
видови - од сериско производство)"; 

2) по групата 01152 се додава нова подгрупа: 
„011521" „Производство на мотори: сите производи", 

3) во подгрупата'011524 во колона 4 зборовите: 
„трактори со моќност над 28 kW се заменуваат со зборови-
те: „сите производи"; 

4) по гранката 0118 се додава нова група 01181 и под-
групата: „011810 Производство на хемикалии (освен за 
земјоделството): саѓи, бази, освен натриумхидроксид, ки-
селини, освен сулфурна киселина, соли, бензоли, амонијак 
и сложени ацетати"; 

5) по групата 01212 и подргупата 012120, групата: 
„01213" и подгрупата: „012130 - Производство на тули и 
ќерамиди: сите производи" се бришат; 

6) во подгрупата 012901 во колона 4 зборовите: „сите 
производи" се заменувааат со зборовите: „само надвореш-
ни и внатрешни автомобилски, автобуски, камионски и 
тракторски гуми"; 

7) по групата 01290 и подгрупата 012909 се додава но-
ва група: „01302" и нова подгрупа: „013021 Производство 
на леб и печиво: други видови леб", а потоа нова група: 
„01304" и нова подгрупа: „013042 Преработка и конзерви-
рање на месо: сувомеснати производи трајни, колбасичар-
ски производи трајни, месни конзерви трајни"; 

8) групата: „01309" и подгрупата: „013099 Производ-
ство на зачини, кавовини и други прехранбени производи: 
сурово кафе, доработка и пакување, пржено и мелено ка-
фе" се бришат; 

9) по гранката: 0133, групите: 01331 и подгрупите: 
013310 се додаваат гранката: „0135", групата: „01350" и 
подгрупата: „013500 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци: индустриски и други корисни от-
падоци од железо и челик". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е.п.бр. 520 
28 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

944. 
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 НА 

ПЧЕНИЧНИОТ ЛЕБ 
1. Организациите на здружен труд што се занимваат 

со производство на леб и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните, можат цените на пченичниот 
леб, согласно со Правилникот за квалитетот на житото, 
мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо 
смрзнатите теста („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/83) да 
ги формираат врз база на цената на пченичното брашно и 
крупицата (гриз) формирана со Одлуката за утврдување 
на највисокото ниво на цените на пченичното брашно и 
крулицата (гриз) и лебот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/85) и со одредбите на точка 5 од Одлуката за утврдува-
ње на највисокото ниво на цените за определени произво-
ди и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85). 

Врз цената на пченичното брашно формирана според 
став 1 на оваа точка се засметуваат зависните трошоци за 
набавка на пченично брашно од мелничките до пекарските 
организации, трошоците за печење на леб кои содржат 
трошоци за помошен материјал, енергетика и други тро-
шоци и трошоци за транспорт на леб. 

Трошоците од став 2 на оваа точка ќе ги утврди Со-
јузниот завод за цени во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

2. Учеството за покритие на трошоците за промет на 
мало на лебот од точка 1 на оваа одлука ќе се утврдат кога 
Сојузниот завод за цени ќе ги утврди трошоците од став 2 
на оваа точка, а до тој ден организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет на леб можат да го засмета-
ат учеството за покритие на трошоците за промет на мало 
Што ги'засметувале до денот на влегувањето во сила на 
оваа- одлука. 

3. 'Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите на Одлуката за утврду-
вање на највисокото ниво на цените на пченичното браш-
но и крупицата (гриз) и лебот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/85) што се однесуваат на утврдувањето на највисо-
кото ниво на цените на лебот. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 521 
28 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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945. 
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 НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 

I. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозниците) ги 
формираат цените на производите од увоз на домашниот пазар кои се на режимот на увозот: вредносен контингент 
(Кв), количински контингент (Кк) и режим на дозвола (Д), така што на набавната цена ги засметуваат следните стапки 
за покритие на трошоците на увозот, и тоа: 

Производи што спаѓаат во дејност ц и увозот 

Гранка Група 
Н А З И В (во пропеат 

Гранка Група Подгрупа до) 

1 2 3 4 5 

\ 
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0101 01010 Електростопанство: сите производи 0,77 
0102 01020 Производство на јаглен: сите производи 0,77 
0103 01030 Преработка на јаглен: сите производи 0,77 
0104 Производство на нафта и земен гас: сите производи 0,77 
0105 01050 010500 Производство на нафтени деривати: сите производи 0,77 
0106 01060 010600 Производство на железна руда: сите производи 0,77 
0107 Црна металургија: сите производи 0,61 
0108 Производство на руди на обоени метали: сите производи 0,77 
0109 Производство на обоени метали: сите производи 0,77 
0110 Преработка на обоени метали: сите производи 0,77 
0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал): 

сите производи 0,77 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјл) -
01121 Производство на стакло: сите производи, освен производите од 

друго стакло 1,28 
011219 Производство на друго стакло 1,50 

01122 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите производи 0,77 
01123 Производство на порцелан и керамика: сите производи 1,28 
01129 Преработка на други неметални минерали: сите производи 0,77 

0113 
oi 131 

Металопреработувачка дејност 
oi 131 Производсво на метален репродукционен материјал 

011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите 
производи 0,52 

011312 Производство на метален инсталационен материјал: сите произ-
води 0,52 

011313 Производство на алати сите производи 1,50 
011314 Производство на метална амбалажа: сите производи 0,52 
011315 Производство на чивии, заковки, вијци и други жичени стоки: си-

те производи 1,03 
011316 Производство на тркални лагери: сите производи 0,77 
011319 Производство на друг метален репродукционен материјал: сите 

1 

1 производи v 0,52 
01132 011320 Производство на метални, градежни и други конструкции: сите 

, производи 0,52 
01139 011390 Производство на стоки за широка потрошувачка и на други ме-

тални производи: сите производи 1,20 

0114 Машиноградба 
01141 Производство на машини и уреди (без електрични и земјодел-

ски): сите производи, освен производство на други машини и 
уреди (без електрични и земјоделски) , 0,52 
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1 2 3 4 5 

011419 Производство на други машини и уреди (без електрични и земјо-
делски) 1,00 

01142 011420 Производство на земјоделски машини: сите производи 0,52 
01143 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, на 

мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на 
управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи 0,52 
Делови и прибор за машини и уреди од гранката 0114 х 1,03 

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградба): -

01151 Производство и поправка на шински возила 
011511 Производство на шински возила: сите производи 0,52 

01152 Производство на друмски возила 
011521 Производство на мотори: сите производи 0,52 
011522 Производство на камиони и специјални возила: сите производи , 0,52 
011523 Производство на патнички автомобили: сите производи 0,70 
011524 Производсво на трактори: сите производи 0,52 
011525 Производство на мотоцикли и мопеди 1,00 
011526 Производство на велосипеди: сите производи 1,00. 
011527 Производство на делови и прибор за моторни возила: сите про-

изводи 2,00 
01159 011590 Производство на други сообраќајни средства: сите производи 0,52 

0116 01160 Бродоградба 
011601 Поморска бродоградб^: 

- поморски бродови и багери 0,24 
- чамци, освен гумени чамци 0,52 

011602 Речна бродоградба: 
- речни бродови, багери, шлепови и баржи 0,24 
- чамци, освен гумени чамци л 0,52 
Делови и прибор за производи од гранката 0116 1,03 

0117 Производство на елктрични машини и апарати 
01171 011710 Производство на електрични машини и уреди: сите производи 0,52 
01172 Производство на елктронски и телекомуникациони уреди сите 

производи: ' 1,00 
01173 011730 Производство на кабли и проводници: сите производи 0,77 
01174 Производство на електрични апарати за домаќинство: сите про-

изводи 1,00 
01179 Производство на други електротехнички производи: сите произ-

води 1,00 
Делови и прибор за производи од гранката 0117 1,03 

0118 Производство на базни хемиски производи 
01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделството) сите 

производи 1,03 
01182 011820 Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи 0,77 
01183 Производство на хемиски влакна и пластични маси: сите произ-

води 1,03 
0119 Преработка на хемиски производи 

01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите произ-
води 1,50 

01192 011920 Производство на средства за перење и на козметички препарати: 
сите производи 1,20 

01193 011930 Производство на премазни средства: сите производи 1,20 
01194 Преработка на пластични маси: сите производи 1,20 
01199 011990 Производство на други хемиски производи: сите производи 1,20 

0120 01200 Производство на камен, чакал и песок: ,сите производи 1,20 
0121 Производство на градежен материјал: сите производи 0,52 

0122 01220 Производство на режана граѓа и плочи: сите производи 0,52 

0123 Производство на финални производи од дрво: сите производи 1,00 

0124 Производство и преработка на хартија: сите производи 1,00 
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1 2 3 4 5 

0125 Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи 1,50 
0126 Производство на готови текстилни производи: сите производи 1,50 
0127 01270 Производство на кожа и крзно: сите производи 1,03 
0128 Производство на кожени обувки и галантерија: сите производи 1,50 

0129 01290 Преработка на каучук 
012901 Производство на гуми за возила: сите производи 1,00 
012909 Друга преработка на каучук: сите производи 1,20 

0130 Производство на прехранбени производи: сите производи, освен 
,преработка и конзервирање на риби: чадени риби' ракови, кави-
јар; преработки од риби и харинга; колење на добиток, прера-
ботка и конзервирање на млеко: млеко во прав и тврди сирења; 
птичји јајца и производство на зачини, кавовини и други пре-
хранбени производи: зачини 1,03 

013030 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 1,50 
013041 Колење на добиток: сите производи 0,77 
0 В 043 Преработка и конзервирање на риби: чадени риби, ракови, кави-

јар, преработки од риби и харинга 1,50 
013050 Преработка и конзервирање на млеко: млеко во прав, тврди си-

рена и птичји јајца 1,20 
013099 Производство на зачини, кавовини и други прехранбени произ-

води: зачини 3,00 

0131 Производство на пијачки: сите производи 1,50 
0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: сите производи 

0133 Производство и преработка на тутун 
01331 013310 Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун 0,77 
011332 013320 Преработка на тутун: сите производи 1,50 

0134 01340 013400 Графичка дејност: сите производи 0,77 
0135 01350 013500 Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци: ин- ^ 

дустриски и други корисни отпадоци од железо и челик 0,77 
0139 01390 Производство на разновидни производи: сите производи 1,50 

ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 

0201 Земјоделско производство ' 

02011 020110 Полјоделство: сите производи, освен зеленчук и семе 1,30 
- зеленчук: сите производи 2,58 
- семе: сите производи 1,55 

02012 Овоштарство: сите производи, освен јужно овошје, лешници и 
бадеми 1,55 

020121 Јужно овошје, лешници и бадеми 3,00 
02013 Лозарство: сите производи 1,55 
02014 020140 Сточарство: 

- сите видови добиток 0,77 
- млеко 1,03 
- свежи јајца 2,06 
- живина , 1,03 
- мед 2,50 

0203 02030 Рибарство: сите производи 1,50 

ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО 

0300 03000 Шумарство: сите производи, освен ловење и одгледување на ди-
веч 0,52 

1 030004 Лов и огледување на дивеч: сите производи 1,50 
f 



Вторник, 31 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 - Страна 2201 

Увозниците ги формираат цените на производите од 
увоз така што на набавната цена ги засметуваат стапките 
за покритие на трошоците на увозот и за покритие' на тро-
шоците на прометот на големо, односно за покритие на 
трошоците на прометот на мало, и тоа: 

Во проценти до 

Назив на производот при на на Назив на производот увозот големо нало 
- лимон, портокали и ман-

3,00 дарини 3,00 според прописот 
- грејпфрут, банани, ананас, 

друго свежо и суво овошје 
и зеленчук 3,00 6,00 19,00 

- сурово кафе 2,00 3,00 13,00 
- чај, какао и други произ-

води што не се произведу-
ваат во земјата 2,00 3,50 22,00 

Другите трошоци (зависните и др.) се засметуваат 
според прописите, со тоа што во прометот на банани за 
дозревање во специјално опремени простории можат во 
тие трошоци да се засметаат и трошоците за дозревањето 
- до 3 динари по килограм, а за складирањето и чувањето 
на лимони, портокали и мандарини - вкупно до 2 динари 
по килограм. 

За производите од увоз што не се наведени во ст. 1 до 
3 од оваа точка, увозниците ги формираат цените така 
што на набавната цена на тие производи засметуваат 
стапка за покритие на трошоците на увозот до 1%. 

2. Стапките за покритие на трошоците на увозот се 
засметуваат врз набавната цена на производите од увоз, 
франко југословенска граница, со примена на курсот на 
динарот што важи на денот на настанувањето на обврска-
та на плаќање на царината, зголемена за износот на цари-
ната и на другите увозни давачки. 

Врз цената добиена со примена на одредбите од став 
1 на оваа точка, увозникот може да ги засмета фактичките 
зависни трошоци до местото каде што се царинат стоките, 
како и фактичките трошоци настанати при увозот на сто-
ките со примена на прописите на општествено-политички-
те заедници (задолжителни прегледи при увозот, атести, 
задолжителни анализи), износите на банкарските прови-
зии, трошоците за акредитиви и каматите на кредитите за 
увоз на стоки. 

3. Формирањето на цените на производите од увоз во 
прометот на домашниот пазар на мало односно на големо 
се врши како и за домашните стоки, а за производите од 
точка 1 став 2 на оваа одлука - со примена на стапките ут-, 
врдени со одредбите од тој став. 

4. Увозниците што увезуваат опрема, суровини, По-
лупроизводи и друг репродукционен материјал во свое 
име и за сметка на купувачот, како непосреден потрошу-
вач на тие производи, непосредно со тој купувач го ут-
врдуваат учеството за покритие на трошоците на увозот. 

5. Организациите на здружен труд - застапници на 
странски фирми што продаваат сѓоки од увозот од кон-
сигнациони складишта, можат врз набавната цена на тие 
производи да засметуваат стапка за покритие на трошоци-
те на увозот, и тоа: 

1) за средства за транспорт и врски, за машини, уре-
ди, инсталации, опрема и крупен алат до 0,39% 

2) за суровини и друг репродукционен материјал 
до 0,52% 

3) за делови и гуми за моторни возила до 0,65% 
4) за производи што не се опфатени со одредбите под 

1 до 3 од оваа точка до 0,80% 
6. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок увозник ако цените на производите од 
увоз ги формира на домашниот пазар над износот што се 
утврдува со примена на оваа одлука, освен ако со оваа од-
лука не е предвидено поинаку (точ. 1. до 4.). 

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 организацијата на здружен труд. 

7. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 
казни организација на здружен труд која се занимава со 
застапување на странска фирма ако врз набавната цена на 
производите од увозот што ги продава од консигнациони 
складишта засмета повисока стапка за покритие на тро-
шоците на прометот од стапката предвидена со оваа одлу-
ка (точка 5). 

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 организацијата на здружен труд. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на производите од увоз во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/84). 

Е.п.бр.,522 
28 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените на земниот гас, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 68/85, се поткрала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСО-

КОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМНИОТ ГАС 
Во точка 1 став 1 наместо ознаката: ,,Nm3" треба да 

стои ознаката: „Ѕт3". 
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 27 

декември 1985 година. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значењето за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Костерца Лудвика Милан, Сеница Алојза Бранко, 
Зорман Петера Иван; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Бег Франца Франц, Челик Фрање Фрањо, Хебар Јоже 
Јоже, Јустин - Масвар Франца Ангелца, Калингер Рафае-
ла Јоже, Плут Франца Крстина, Рихар Леополда Нико, 
Светина Јака Јакоб, Штевих Јожефа Фрањо; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУЃИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Битенц Ивана Јоже, Бизиљ - Шмауц Ивана Ана Бре-
да, Божић - Чепон Ловренија Иванка, Бренчич Матије 
Јоже, Церар - Прусник Франца Зденка, Чеброн Игнаци 
Вид, Деисингер Адо Митја, Димировић Мустафе Алија, 
Ђокић - Пустишек Станислава Мартина, Фриедл Франца 
Јожеф, Герк Франца Франц, Хабич-Солар Матевжа Анто-
нија, Јанчар Антона Франчишка, Mayer Rado Marijan, 
Пискерник Јакоба Јакоб, Планишек Виктора Бојан, 11ога-
чар Јанеза Јакоб, Поланко Грегорја Франц, Ритоња - Јан-
ша Франца Марија, Пирк Карела Милан, Suhy - Vidmarl-
vana Marija, Шлибар Мартина Јанез, Пвајгер Јанко Слав-
ко, Ваупотич Јакоба Борис, Веремец Антона Силвестер; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТСО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Архар Франца Виктор, Бирса Владе Милан, Дермота 
Јанка Марјан, Долничар Ивана Јанез, Довч Јанка Франц, 
Фрменц - Ђуричич Саве Мила, Фишер Ивана Звонко, 
Францељ Франца Рудолф, Глиха Алојзија Славко, Гор-
шич Јанеза Франце, Грчић - Медле Алојза Мартина, 
Грмовшек Сречка Лео, Хериц - Шкербич Матија Бреда, 
Холцман Штефана Штефан, Хорват Мартина Маријана, 
Хрен Јожета Јоже, Хржић Густава Алексанар, Јаихуба Гу-
лија Божо, Јанковић Радована Војислав, Јарц Ебгена Ма-
рија, Јенко Франца Франц, Катрашник Јанеза Франц, Ко-
гој - Болчина Алојза Аница, Коренч Јакоба Мирослав, 
Космач - Рудолф Ивана Франчишка, Кошир - Крашевец 
Алојза Марија, Лебан Антона Мирко, Маринич Ане Ви-
ктор, Месар Франца Милан, Мезе Грегорја Грегор, Межан 
- Ковач Јанеза Алојзија, Млакар Јанева Емил, Народни 
Франца Мирко, Патерност - Финк Алојза Алојзија, Пиш-
лер Франца Јоже, Плесничар Павела Цирил, Поповић Ми-
paiiia Митар, Пунгартник Јожета Цирил, Речник Леопол-
да Станислав, Рифе - Фајмута Ивана Вида, Ром - Вера 
Франца Мела, Ромин - Закрајшек Јулке Марија, Сорчан 
Јакоба Стане, Штих Алојза Милан, Телбан Рудолфа Вла-
димир, Тршар Франца Виктор, Вичич - Радер Антова Бо-
рисалва, Зафошник - Слатиншек Јурија Франца, Жагар 
Антона Едо, Жељко Марка Винко, Жигон - Матејич Ми-
лана Олга; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ажман - Тревен Јанеза Тончка, Гигларич Алојза 
Алојз, Чујк - Скварча Јоже Марија, Гајшек Антона Влади-
мир, Гутман - Јереб Рудија Милојка, Каучич Антена Ан-
тон, Кодерман Јанеза Јанез, Корачин - Бохар Јожета Та-
ња, Кристофич - Лопарник Алојза Алојзија, Кукол Станка 
Милан, Мадон Штефана Данило, Маленшек - Чернилец 
Јожета Мајда, Милклавчич Франца Франц, Охман Јанеза 
Милан, Сеница Богомира Лудвик, Смолеј Јанеза Јанез, 
Смолич Карола Карол, Шкргет Феликса Андреј, Тре-
бежник Драга Примож,Врбанчич Роберта Мило; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Братица Франца Магдалена, Чаначић - Рамшек Ива-
на Марија, Ферлеж - Задравец Јожефа Злата, Габровшек -
Доленц Франца Викторија, Грошељ Јоже Ото, Игњатович 
- Чехновар Станислава Мајда, Ковач Станислава Славко, 
Ковач Рудолфа Флоријан, Лумут - Јакофчич Антона Ана, 
Медвед - Steffe Fortunata Helison, Мувшек - Рудолф Фран-
ца Антонија, Омрзел - Кухар Иване Ладислава, Попович 
- Петриц Франца Марија, Сам^стур - Кристал Франца 
Драгица, Стојчевски - Бавдек Јожета Даринка, Тушар 
Јожета Јоже, Удович Јанеза Франц, Видиц Рудолфа Бер-
нард, Врпичај - Петриц Франца Аница; 

- за заслуги и постегнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Шемров Рука Штефан, Венгуст Штефана Штефан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на веоносГручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Водовник Алберта Алберт. 

Бр. 121 
25 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, р. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

940. Одлука за начинот на формирање на цените за 
производите во прометот на големо, односно 
на мало 2189 

941. Одлука за определување на највисоките цени 
за определени производи и услуги 2196 

942. Одлука за дополненија на Одлуката за давање 
согласност на цените на определени производи 2196 

943. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за обврската на претходно известување на Со-
јузниот завод за цени за промената на цените 
на определени производи 2197 

944. Одлука за начинот на формирање на цените на 
пченичниот леб 2197 

945. Одлука за начинот на формирање на цените на 
производите од увоз ; 2198 

Исправка на Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените за земниот гас 2201 

Одликувања 2201 



I 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИК. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


