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627. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочува-

ње на производи и услуги во прометот („Службен 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, 23/82, 15/83,66/83, 71/84 и 39/85), 
врз основа на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување односно 

укинување на стапките на основниот данок на промет на 
определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/85) по член 8 се додава нов член 8 а, кој гласи: 

„Член 8а 
На прометот на производи од точ. 1 и 2 на тар. број 2 

од Тарифата на основниот данок на промет, основниот да-
нок на промет на производи се плаќа, и тоа за: 

Дин/1 

1) моторен бензин и авионски бензин: 
- M B 86 28,947 
- M B 98 29,776 

2) дизел-гориво 
- D - 1 21,365 
- D-2 21,603 
- D - 3 21,537 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 3 октомври 1985 годи-

Е. п. бр. 317 
30. септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

628. 
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 ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници можат цените на своите про-
изводи да ги формираат врз основа на согласност од Сојузниот завод за цени. 

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

Производи што спаѓаат 
во дејноста Н А З И В 

гранка група подгрупа 

1 2 3 4 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0107 
01072 010720 

ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА 
Производство на феро легури: сите производи 

0109 
01094 

010942 

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 
Производство на глиница и алуминиум 
Производство на алуминиум: сите производи 

0110 
01109 

011091 
011093 

ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 
Преработка на бакар и други обоени метали 
Преработка на бакар и легури од бакар: сите производи 
Преработка на цинк: сите производи 
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1 2 3 4 

0112 

-01121 

01129 ^ 
011211 

011292 

ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ 
(без градежен материјал) 
Производство на стакло 
Производство на рамно стакло: сите производи 
Преработка на други неметални минерали 
Производство на јаглено-графитни производи: сите производи 

0113 
01131 

011313 
011314 
011316 

МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Производство на метален репродукционен материјал 
Производство на алат: производство на алат за режење - сите производи 
Производство на метална амбалажа: само челични боци 
Производство на тркални лежишта: куглични и валчести лежишта 

0117 
01172 

01179 

011724 

011793 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И АПАРАТИ 
Производство на електронски и телекомуникациони уреди 
Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и ав-
томатизација во индустријата и сообраќајот, и тоа: електрични броила, ед-
нофазни, еднотарифни, електрични броила, еднофазни, двофазни и електрич-
ни броила, трофазни, еднотарифни 
Производство на други електротехнички производи 
Производство на акумулатори и галвански елементи: само акумулатори 

0118 
01181 011810 

ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 
Производство на хемикалии (освен за земјоделството): сулфурна киселина, 
натриумсулфат, натриумкарбонат, натриумхидроксид, натриумперборат, на-
триумтриполифосфат, натриумсиликат, етоксилати 

0119 
01191 
01192 

011910 
011920 

ПРЕРАБОТКА НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 
Производство на лекови и фармацевтски суровини: сите производи 
Производство на средства за перење и козметички препарати: средства за 
перење и тоа детергенти и сапуни 

0121 
01214 

012141 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ 
Производство на градежни префабрикати и битуменски производи 
Производство на азбестно-цементни производи: салонит рамни плочи, сало-
нит брановиден плочи, салонит водоводни цевки, салонит притисочни цев-
ки, салонит канализациони цевки 

0124 
01242 

012421 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА 
Преработка на хартија 
Производство на хартиена амбалажа: хартиена амбалажа, тетрапак и тет-
рабрик 

- продуктивност на трудот (физички обем на произ-
водството по вработен работник); 

- коефициент на обртот на обртните средства; 
- степен на искористеноста на капацитетите (во про-

центи) ; 
- пораст на цените за кои се бара согласност во текот 

на 1983 и 1984 година и во изминатиот период на 1985 го-
дина. 

Сојузниот завод за цени може да бара дополнителни 
податоци во врска со поднесеното барање во рок од 15 де-
на од денот на приемот на барањето; 

6) услови за продажба; место и начин на испораката 
(франко натоварено во местото на производителот, фран-
ко истоварено во местото на купувачот, франко склад на 
купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на ам-
балажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е 
повратна и дали и во што се менувани условите за про-
дажба во однос на постојните услови; 

7) податоци за тоа кој донел одлука за формирањето 
на цение (собирот на работниците, работничкиот совет, 
работоводниот орган и др); 

2. Барањето за давање согласност за промена на це-
ните се поднесува во два примерока и содржи: 

1) назив на производот; 
2) единица на мера; 
3) цени на производите за кои се поднесува барање за 

давање согласност и процент на зголемувањето на цените, 
и тоа: 

- цени применувани до денот на влегувањето на оваа 
одлука во сила; 

- цени за кои се бара согласност; 
- процент на зголемувањето на цените; 

4) податоци за видот на цената за која се бара соглас-
ност, и тоа: 

а) производителска; 
б) големопродажна; 
в) малопродажна; 

5) податоци за показателите во тековниот и соодвет-
ниот пресметковен период за претходната година, и тоа: 

- однос на акумулацијата спрема просечно ангажира-
ните деловни средства (во процент); 

- бруто личен доход по работник (месечен просек во 
динари); 
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8) податоци за начинот на донесување одлука. 
Податоците за цените од оваа точка се доставуваат 

до Сојузниот завод за цени на Образецот за доставување 
барање за давање согласност на цени, кој е отпечатен кон 
оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

3. Ако барањето за давање согласност за промена на 
цените не ги содржи податоците од точка 2 на оваа одлу-
ка, Сојузниот завод за цени, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на барањето, ќе побара дополнение на барањето. 

4. Сојузниот завод за цени е должен за барање на ор-
ганизација на здружен труд, друга самоуправна организа-
ција односно заедница да донесе решение во рок од 45 де-
на од денот на приемот на барањето од точка 2 на оваа 
одлука. 

Ако Сојузниот завод за цени, во рок од став 1 на оваа 
точка, не донесе решение од тој став, ќе се смета дека е да-
дена согласност на цените. 

5. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирањето 
на цените на определени производи и за давањето соглас-
ност на цените на определени производи („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 24/85). 

6. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 335 
1 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с. р. 

629. 
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 ОБВРСКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЦЕ-

НИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници се должни да го известат 

Сојузниот завод за цени за промената на цените на своите производи во рок од 30 дена пред денот на почетокот на при-
менувањето на тие цени. 

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува на следните производи: 
Производи што спаѓаат во 

дејности Н А З И В 

гранка група подгрупа 

1 2 3 4 

0107 
01071 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
Црна металургија 
Производство на железо и челик: сите производи 
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0109 

0110 

0111 

01091 
01092 
01093 
01099 

01101 
01109 

01111 

01112 

010910 
010920 
010930 

010991 

011010 

011092 
011099 

011112 

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 
Производство на бакар: сите производи 
Производство на олово: сите производи 
Производство на цинк: сите производи 
Производство на други обоени метали 
Производство на антимон: сите производи 

ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 
Преработка на алуминиум: сите производи 
Преработка на бакар и на други обоени метали 
Преработка на олово: сите производи 
Преработка на други обоени метали: сите производи 

ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ (без градежен матери-
јал) 
Производство на неметални минерали (без соли) 
Производство на магнезит и глина: магнезит 
Производство на соли: сите производи 

.0112 

0113 

0114 

0115 

01122 
01129 

01131 

01142 

01143 

01152 

011212 
011220 

011299 

011311 
011312 

011420 

011430 

011522 

011524 

ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ (без градежен материјал) 
Производство на амбалажно стакло: сите производи 
Производство на огноотпорен материјал: сите производи 
Производство на други неметални минерали 
Друга преработка на неметални минерали: корунд и брусни производи 

МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Производство на метален репродукционен материјал 
Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи 
Производство на метален инсталационен материјал: лимени и леани кади за 
бањи, радијатори (сите видови), водоводни и санитарни арматури 

МАШИНОГРАДБА 
Производство на земјоделски машини: комбајни (сите видови), сеалки (сите 
видови) берачи за пченка, дрлјачи, чинијаши, култиватори (сите видови), 
тракторски косилки и расипувачи на вештачко ѓубриво - тракторски 
Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и кон-
тролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен 
оние од гранката 0117): инструменти и апарати и прибор за медицина и ве-
терина 

ПРОИЗВОДСТВО НА СООБРАЌАЈНИ СРЕДСТВА 
Производство на друмски возила 
Производство на камиони и специјални возила: камиони и автобуси (сите 
видови) 
Производство на трактори: трактори со моќност над 28 KW 

0117 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И АПАРАТИ 
01172 Производство на електронски и телекомуникациони уреди 

011723 Производство на комуникациски апарати и уреди: обични телефонски апа-
рати, автоматски и телефонски апарати и автоматски секретарски гарниту-
ри 

011729 Производство на неспомнати електронски апарати и уреди: електромеди-
цински апарати и уреди (сите производи) 

01173 011730 Производство на кабли и проводници: кабли 
01174 Производство на електрични апарати за домаќинство 

011741 Производство на термички апарати: електрични шпорети, комбинирани 
шпорети на струја и гас, електрични бојлери 

011742 Производство на разладни апарати и уреди: фрижидери за домаќинство и 
апарати за длабоко замрзнување за домаќинство 

011743 Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење 
на алишта 
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1 2 3 4 

0118 
01182 

01183 

011820 

011831 
011832 

ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 
Производство на хемикалии за земјоделството: средства за заштита на рас-
тенијата 
Производство на хемиски влакна и на пластични маси 
Производство на вештачки и синтетички влакна: сите производи 
Производство на пластични маси: сите производи 

0119 
01193 
01194 

01199 

011930 

011941 
011990 

ПРЕРАБОТКА НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 
Производство на бои и лакови: сите производи 
Преработка на пластични маси 
Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи 
Производство на други хемиски производи: лепила за индустриски цели, ан-
тифриз и рендген-филмови 

0121 
01212 
01213 
01214 

012120 
012130 

012143 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ 
Производство на цемент: сите производи 
Производство на тули и ќерамиди: сите производи 
Производство на градежни префабрикати и на битуменски производи 
Производство на битуменски материјали за патишта и покриви 

0122 01220 
012201 
012202 

ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЖАНА ГРАЃА И ПЛОЧИ 
Производство на режана граѓа: сите производи 
Производство на фурнир и плочи: сите производи 

0123 
01232 

012321 

ПРОИЗВОДСТВО НА ФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО 
Производство на други финални производи од дрво 
Производство на амбалажа од дрво: сите производи 

0124 
01241 

01242 

012410 

012421 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА 
Производство на целулоза и хартија: рото-хартија, натрон-хартија, за вре-
ќи, за обвивка и амбалажна хартија, картон и лепенка: сите производи 
Преработка на хартија 
Производство на хартиена амбалажа: сите производи, освен тетра-пак и тет-
ра-брик хартиена амбалажа 

0125 
01251 

01252 

012512 
012513 
012515 

012521 
012522 
012524 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ ПРЕДИВА И ТКАЕНИНИ 
Производство на влакна, предива и конци 
Производство на памучно предиво и конци од памучен тип: сите производи 
Производство на предива од волнен тип: сите производи 
Производство на предива и конци од природна и вештачка свила: сите про-
изводи 
Производство на ткаенини 
Производство на памучни ткаенини (од памучен тип): сите производи 
Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): сите производи 
Производство на свилени ткаенини'(од свилен тип): сите производи, освен 
ткаенини од природна свила 

0126 
01262 

012621 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ 
Производство на текстилна конфекција 
Производство на алишта (освен трикотажни): сите производи 

0127 01270 
012701 
012702 

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА И КРЗНО 
Производство на крупна кожа: сите производи 
Производство на свинска кожа: сите производи 

0129 01290 
012901 
012909 

ПРЕРАБОТКА НА КАУЧУК 
Производство на гуми за возила: сите производи 
Друга преработка на каучук: гумени ленти и каиши 
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0130 
01304 

0131 

0132 

0133 

01305 

01306 
01308 
01309 

01311 

01320 

01331 013310 

0300 . 03000 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Преработка и конзервирање на месо и риба 

013041 Колење на добиток: свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо, 
јагнешко, живинско и други свежи меса), сурова кожа (крупна, свинска и 
ситна - овча кожа) 

013042 Преработка и конзервирање на месо: сувомеснати производи, сланина, кол-
басичарски производи, месни конзерви и животинска маст за јадење (само 
свинска маст) 

013043 Преработка и конзервирање на риба: свежа и смрзната морска и речна риба, 
% стерилизирани и пастеризирани рибини конзерви 

013050 Преработка и конзервирање на млеко: млеко (пастеризирано, стерилизира-
но, кондензирано и евапорирано млеко) 

013060 Производство на шеќер: меласа и су шени резанци на шеќерна репа 
013080 Производство на растителни масла и масти: маслени сачми и погачи 

Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна) 
013099 Производство на зачини, кавовини и други прехранбени производи: сурово 

кафе, доработка и пакување, пржено и мелено кафе 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЈАЧКИ 
Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијачки 

013111 Производство на алкохол од растително потекло: шпирит 

013200 ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА 
Производство на комплетна крмна смеса, дополнителна крмна смеса и ви-
таминска минерална и лековита смеса за говеда, свињи, живина и друг до-
биток и суперконцентрати за гоење на добиток 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН 
Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун 

ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО 

ШУМАРСТВО 
030003 Искористување на шуми: трупци за режење, фурнир и лупење: сите произ-

води: целулозно дрво: сите производи 

2. Претходното известување за промената на цените 
содржи: 

1) назив на производот; 
2) единица на мера; 
3) цени на производите за кои се доставува известува-

ње, и тоа: 
- цени применувани до влегувањето во сила на оваа 

одлука; 
- новоформирани цени; 
- процент на зголемување на цените; 
4) податоци за видот на цената за која се доставува 

известување, и тоа: 
а) производителска; 
б) големопродажна; 
в) малопродажна; 

5) услови за продажба: место и начин на испорака 
(франко-натоварено во место на производителот, франко-
-истоварено во место на купувачот, франко-склад на купу-
вачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на амба-
лажата, со назнака дали амбалажата, е повратна или не е 
повратна и сл.; 

6) податоци за тоа кој донел одлука за формирање на 
цените (собирот на работниците, работничкиот совет, ра-
ботоводниот орган и др.); 

7) датум на донесувањето на одлуката за цената на 
производот; 

8) датум на почетокот на применувањето на цените; 
9) податоци за начинот на донесувањето на одлуката; 
10) податоци за показателите во текуштиот и соод-

ветниот пресметковен период за претходната го-
дина, и тоа: 

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

- бруто-личен доход по работник (месечен про-
сек во динари); 

- продуктивност на трудот (физички обем на 
производството по еден вработен работник); 

- коефициент на обртот на обртните средства; 
- степен на искористеноста на капацитетите (во 

проценти); 
- пораст на цените во текот на 1983 и 1984 годи-

на и во изминатиот период на 1985 година. 
3. Податоците од точка 2 одредби под 1 до 9 на одлу-

ката организациите на здружен труд и самоуправните ор-
ганизации и заедници ги доставуваат на Образецот за пре-
тходно известување за цените, што е отпечатен кон оваа 
одлука и претставува нејзин составен дел, во два примеро-
ка, од кој еден му се доставува на Сојузниот завод за цени, 
а вториот до надлежниот орган за цени во републиката 
односно автономната покраина во која е седиштето на ор-
ганизацијата на здружен труд, на другата самоуправна ор-
ганизација односно заедница. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 336 
1 октомври 1985 година. 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с.р. 
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О Б Р А З Е Ц 
ЗА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ 

Реден број Назив на производот 

Цени на производи за кои се доставува 
известување 

Единица на 31 декем- применети ново Процент на 
на мера ври од пре- до денот на примени зголемува-

тходната поднесува- цени њето 
година њето на (6:4) (6:5) 

барање 

Ј 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вид на новоприменета цена (да се заокружи а или б 
или в): 
а) производителска 
б) големопродажна 
в) малопродажна 

2. Услови за продажба: 
место и начин на испораката (франко натоварено во 
местото на производителот, франко истоварено во 
местото на купувачот, франко склад на купувачот и 
сл.); начин на пресметка на вредноста на амба-
лажата, со назнака дали амбалажата е повратна или 
не е повратна и сл. 

3. , Одлука за зголемување на цените на производите 
донесе (собирот на работниците, работничкиот со-
вет, работоводниот огран или др.) 

4. Датум на донесување на одлуката за цената на про-
изводот 

5. Датум на почетокот на применувањето на одлуката 
за цената на производот 

6. Начин на донесување на одлука 

631. 630. 
Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член бб став 1 точка 

15 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија („Службен лист .на СФРЈ“, бр. 
33/84, 52/84, 69/84, 16/85, 26/85 и 32/85) во точка 2 став 1 
процентот: „70%" се заменува со процентот: „61%". 

Во став 2 во одредбата под 2 процентот: „50%" се за-
менува со процентот: „48%", а во одредбата под 3 процен-
тот: „52%" - со процентот: „50%". 

2. Во точка 3 процентот: „84%" се заменува со про-
центот: „73%". 

3. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 го-
дина. 

О. бр. 72 
27 септември 1985 година 

Белград 

Врз основа на член 7 став 2, во врска со член 17 став 
7, член 22 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76,41/81 и 26/84), во согласност со Сојузни-
от извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА 
БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
1. Во Одлуката за надомест за користење на за-

должителната резерва за одржување на дневната ликвид-
ност на банките и на другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/84, 52/84, 20/85, 26/85 и 
32/85) во точка 1 став 1 процентот: „0,230% се заменува со 
процентот: „0,2%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 го-
дина. 

О. бр. 73 
27 септември 1985 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот на 
гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Слободан Станоевиќ, с. р. 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Слободан Станоевиќ, с. р. 
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632. 
Врз основа на член 15 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 39/77), во врска со одредбата на редниот 
број 22 (11) од обларта Статистика на индустријата и ру-
дарството од Програмата на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за 1985 година - оддел I нови 
истражувања, што е составен дел на Одлуката за утврду-
вање на Програмата на статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја за 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 13/85), директорот на Сојузниот завод за ста-
тистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-
ЖУВАЊЕ „ПОПИС НА МАЛОТО СТОПАНСТВО ШТО 
СЕ ВРШИ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕД-
СТВА НА ТРУДОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

ВО 1984 ГОДИНА“ 
1. Статистичкото истражување „Попис на малото 

стопанство што се врши со самостоен личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани (ПМС-84) во 
1984 година“ ќе се спроведе во октомври и ноември 1985 
година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение, ќе се 
соберат податоци за дуќанот - дејноста, за сопствениците, 
работниците, деловниот простор, финансиското работење, 
потрошувачката на електрична енергија, погонските ма-
шини и мотори, техничките и за сместувачките капаците-
ти и др. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според упатствата и на обрасците што ги утврду-
ва Сојузниот завод за статистика во соработка со репуб-
личките заводи за статистика и покраинските заводи за 
статистика. 

,4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 
на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статисти-
ка, републичките и покраинските заводи за статистика, 
статистичките органи во општините и градовите и оп-
штинските органична управата. 

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучително за статистички це-
ли. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 01-3026/1 
12 септември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Драгутин Групковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

627. Уредба за дополнение на Уредбата за зголе-
мување, намалување односно укинување на 
стапките на основниот данок на промет на 
определени производи 1413 

628. Одлука за давање согласност на цените на 
определени производи 1413 

629. Одлука за обврската на претходно известува-
ње на Сојузниот завод на цени за промената 
на цените на определени производи 1415 

630. Одлука за измени на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емиси-
ја 1419 

631. Одлука за измена на Одлуката за надомест за 
користење на задолжителната резерва за 
одржување на дневната ликвидност на банки-
те и на другите финансиски организации 1419 

632. Решение за спроведување на статистичкото 
истражување „Попис на малото стопанство 
што се врши со самостоен личен труд со 
средства на трудот во сопствениост на граѓа-
ни во 1984 година“ 1420 
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Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. 


