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Врз основа на член 105а став 1 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), 
врз основа на согласност со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 
ЦЕНИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕ-

НИТЕ ВО 1984 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се уредуваат условите и начинот на 

формирање на цените и на применување на критериумите 
за формирање на цените и за општествена контрола на це-
ните и се утврдуваат мерките за општествена контрола на 
цените. 

2. Цените на производите и услугите од надлежност 
на сите општествено-политички заедници што се примене-
ти на пазарот до денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, а се формирани во согласност со прописите (во ната-
мошниот текст: постојните цени), можат во 1984 година, 
согласно со Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените (во натамошниот 
текст: Законот), да се менуваат под условите, на начинот и 
по постапката што се утврдени со одредбите од оваа одлу-
ка. 

3. Основните и другиве организации на здружен труд, 
самоуправните интересни заедници и другите самоуправ-
ни организации и заедници (во натамошниот текст: само-
управни организации односно заедници) самостојно ги 
формираат цените на своите производи и услуги спрема 
условите на пазарот, освен за производите и услугите за 
кои е пропишано поинаку. 

4. Самоуправните организации односно заедници -
производители можат постојните цени на определени про-
изводи да ги менуваат само врз основа на самоуправна 
спогодба за цените што ќе ја склучат со самоуправни орга-
низации односно заедници - купувачи кои тој производ 
односно група производи ги користат во наредната фаза 
на репродукцијата и кои купуваат најмалку 2/3 од тој про-
извод односно група производи од тој производител. 

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

Гранка Назив на производот 

0102 

0103 

0106 
0107 
0108 

Производство на јаглен: јаглен што го трошат 
термоцентралите и другите големи потрошува-
чи 
Преработка на јаглен: металуршки и леарски 
кокс 
Производство на железна руда: сите производи 
Црна металургија: сите производи 
Производство на руди на обоени метали: сите 
производи 

0109 

О Н О 
О Ш 

0112 

0113 

0114 

0115 

0117 

0118 

0119 

0122 

0124 

Производство на обоени метали: бакар, олово, 
цинк, глиница, алуминиум, магнезиум, антимон 

Преработка на обоени метали: сите производи 
Производство на неметални минерали (без гра-
дежниот материјал): магнезит, кварцен песок, 
сол за хемиска преработка и индустрија на кожа 
Преработка на неметални минерали (без гра-
дежниот материјал): стакло за сообраќајни сред-
ства, амбалажно стакло, стаклена волна и стак-
лено влакно, огноотпорен материјал и јаглено-
-графитни производи 

Метал ©преработувачи дејност: одливки, отков-
ки и отпресоци, тркалачки лежишта, медицинска 
опрема, метална амбалажа, освен челични ши-
шиња 
Машиноградба: инструменти, апарати и прибор 
за медицина и ветерина 
Производство на сообраќајни средства (без бро-
доградбата): мотори, делови и опрема за вграду-
вање во шински возила, во камиони, автобуси, 
трактори и патнички автомобили 
Производство на електрични машини и апара-
ти: кабли, акумулатори, електромедицински 
апарати и уреди 

Производство на базни хемиски производи 
- Производство на хемикалии (освен за земјо-

делството): сите производи, освен: натриум и 
калиум-сулфит, сулфиди, бисулфити, метаби-
сулфити, хлорати, хипохлорати, бикарбонати, 
магнезиумови и бариумови соли; флуорни со-
единенија; технички гасови, освен ацетилен; 
киселини и анхидриди на киселини: млечна, 
винска, ацетна, борна и хромна; екстракти од 
дрво, резоноиди, конкрети, колофониум и тер-
пентин; производи од преработката на кокс и 
каменен јаглен; деривати на сува дестилација 
на дрво; јаглени: ретортни, дрвени и активни; 
органски пигменти и неоргански пигменти, ос-
вен пигменти врз база на цинк, олово, хром и 
титан, мирисни композиции, ароми и еоенции 

- Производство на хемикалии за земјоделство-
то: сите производи, освен вештачки ѓубрива; 

- Производство на хемиски влакна и пластични 
маси: сите производи 

Преработка на хемиски производи: фармацевт-
ски суровини, готови лекови; рентген-филмови; 
стопански експлозиви; амбалажа од пластични 
маси за пакување на индустриско-прехранбени 
производи; бои и лакови; 

Производство на режана граѓа и плочи: режана 
граѓа, фурнири и плочи 

Производство и преработка на хартија: целуло-
за, рото-хартија, натрон-хартија, натрон-вреќи, 
тетра-пак и тетра-брик амбалажа и амбалажа за 
фармацевтска индустрија 
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0125 Производство на текстилни предива и ткаенини: 
сите производи 

0127 Производство на кожа и крзно: преработена 
кожа 

0129 Преработка на каучук: синтетички каучук, гуми 
за возила и транспортни ленти 

0130 Производство на прехранбени производи: шеќ-
ер, меласа, сушени резанки на шеќерна репа, до-
биточен квасец и сурови кожи, маслени сачми и 
погачи 

0132 Производство на добиточна храна: комплетна 
крмна и дополнителна протеинска смеса за гове-
да, свињи, живина и друг добиток 

0133 Производство и преработка на тутун: ферменти-
ран тутун 

0135 Доработка, преработка и производство на суро-
вини од отпадоци (рециклажа на суровини): се-
кундарни суровини од стар челик и челични 
струганици, од стар сив лив и струганици од сив 
лив; легирани челични отпадоци и струганици; 
секундарни суровини на обоени метали: бакар, 
олово, цинк, антимон, алуминиум и нивни легу-
ри 

0300 Шумарство: трупци за режење, фурнир и лупе-
ње; резонанц-трупци; целулозно дрво 

0607 Цевоводен транспорт 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, са-
моуправните организации односно заедници - производи-
тели можат постојните цени на готови хумани лекови и 
апарати, уреди, инструменти и прибор за медицина од 
став 2 на оваа точка да ги менуваат врз основа на самоуп-
равни спогодби што ќе ги склучат со Сојузот на заедници-
те на здравственото осигурување и здравството на Југос-
лавија и со Заедницата на здравствените организации на 
Југославија. 

Одредбата од став 1 на оваа тока се однесува и на ре-
зервните делови, на приборот и опремата за производите 
од став 2 на оваа точка и на резервните делови, приборот 
и опремата за сите производи од гранките 0114, 0115 и 
0117. Одредбите од став 1 на оваа точка се однесуваат и на 
услугите за доработка на производите од став 2 на оваа 
точка. 

Самоуправните спогодби од ст. 1 и 3 на оваа точка 
содржат особено одредби: за формирањето на цените, за 
поблиската разработка на критериумите, за обврските на 
учесниците на самоуправната спогодба во поглед на видот 
и количеството на производите, како и за динамиката и 
приоритетот на испораката на тие производи. 

Самоуправните организации односно заедници се 
должни, согласно со член 1056 од Законот, најдоцна 30 де-
на пред денот на почетокот на продажбата на своите про-
изводи по цените формирани врз основа на самоуправни 
спогодби склучени по одредбите од ст. 1 и 3 на оваа точка, 
да достават до Сојузната заедница за работи на цените из-
вестување за цените, со податоци за цените на тие произ-
води што ќе ги утврди Сојузната заедница за работи на це-
ните, како и текст на самоуправ: ̂ ата спогодба за цените. 

5. При формирањето на цените по одредбите од оваа 
одлука, ќе се тргнува од критериумите утврдени со Зако-
нот, од утврдената политика на цените за 1984 година, од 
прописите донесени врз основа на Законот и други акти 
донесени заради спроведување на утврдената политика на 
цените. 

Критериумот на светската цена ќе се применува при 
формирањето на цените на производите и услугите што се 
предмет на меѓународна размена, тргнувајќи од извозните 
односно увозните цени што се остварени во размената со 
индустриски развиените земји, оствартени во последните 
три месеци според просечниот текушт курс на динарот во 

тој период. Во извозните цени не се засметуваат царински-
те и даночните враќања, а во увозните цени се засметува 
царината. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за 
обоените метали и за производите врз база на обоени ме-
тали цените се формираат според одредбите од склучени-
те општествени договори за формирање на цените на тие 
производи, во согласност со утврдената политика на цени-
те за 1984 година, со актите донесени заради спроведување 
на таа политика и со одредбите од оваа одлука. Цените на 
производите на црната металургија се формираат врз ос-
нова на самоуправни спогодби, тргнувајќи од инодоми-
цилните цени објавени во публикација што ќе ја определи 
Сојузната заедница за работи на цените. 

6. За производите што се изработуваат под специјал-
ни технички услови, врз основа на индивидуални порачки 
на купувачите непосредно или по пат на јавни лицитации, 
цените се утврдуваат со договор, и можат да се менуваат 
само со промена на договорот. 

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на фор-
мирањето на цените на производите што се сметаат како 
нови производи, во сог ласност со Одлуката за определува-
ње што се смета како нови производи кои се резултат на 
домашната научноистражувачка и развојна работа 
(„Службен лист на СФРЈ", број 70/80). 

Самоуправните организации односно заедници, за 
производите и услугите што првпат ги произведуваат од-
носно вршат, ги формираат цените на тие производи и ус-
луги во согласност со одредбите од оваа одлука, а најмно-
гу до нивото на цените на исти или слични односно срод-
ни производи и услуги што постојат на единствениот ју-
гословенски пазар. 

8. По исклучок од одредбите на точ. 3 и 4 од оваа од-
лука, со пропоиси на Сојузниот извршен совет можат да 
се менуваат цените за: електрична енергија, земен гас, су-
рова нафта и деривати на нафта; вештачки ѓубрива; масло 
за јадење од сончоглед, соја и маслена репка; пченично 
брашно; цигари; за превозот на стоки и патници на југос-
ловенските железници, освен цените за услугите во меѓу-
народниот железнички сообраќај, за споредните услуги во 
железничкиот сообраќај, за превозот на експресни и ден-
ковни пратки во железничкиот сообраќај, за користењето 
на постели во колите за спиење и во колите со легла, освен 
додатокот за брзи, деловни и експресни возови и за прево-
зот на придружувани автомобили; за ПТТ услуги, освен 
цените за: услугите во меѓународниот ПТТ сообраќај, 
ПТТ паричен промет, испраќањето на пакети, претплата-
та и трошоците за инсталирање на ПТТ уреди, во соглас-
ност со утврдената политика на цените во 1984 година, со 
актите донесени заради спроведување на таа политика и 
со одредбите од оваа одлука. 

По исклучок од одредбите на точ. 3 и 4 од оваа одлу-
ка, станарините и цените за вода, греење, изнесување на 
смет и дистрибуција на гас за широка потрошувачка; за 
леб, пастеризирано млеко, брашно за добиточна храна и 
трици; за градски и приградски патнички сообраќај; за 
друмски линиски патнички сообраќај, освен за меѓунаро-
ден сообраќај; за дневни политичко-информативни весни-
ци и школски учебници; за радио и ТВ претплата, - се 
формираат со прописи на надлежните органи на општес-
твено-политичките заедници, во согласност со утврдената 
политика на цените во 1984 година, со актите донесени за-
ради спроведување на таа политика и со одредбите од 
оваа одлука. 

10. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на дру-
гите учесници во прометот на производи и услуги, соглас-
но со член 10 од Законот. 

И. Организациите на здружен труд што се занимава-
ат со работите на прометот на мало односно на големо, 
при формирањето на цените на производите од над-
лежност на сите општествено-политички заедници, го за-
сметуваат учеството за покритие на трошоците на проме-
тот најмногу до апсолутниот износ што според прописите 
постоел на 31 јули 1982 година. 
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За производите што никогаш не ги пуштала во про-
мет односно за производите што не ги пуштала во промет 
од денот на влегувањето во сила на прописите донесени 
во 1982 година за формирање на цените ка мало односно 
на големо, организацијата на здружен труд ш го се занима-
ва со работи на прометот на мало односно на голема, при 
пуштањето во промет на тие производи, ќе го утврди ап-
солутниот износ на учеството за покритие на трошоците 
на прометот на мало односно на големо со примена на 
стапките утврдени со тие прописи врз цените на произво-
дите што според прописите постоеле на 31 јули 1982 годи-
на. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, 
организациите на здружен груд што се занимаваат со ра-
боти на прометот на мало на земјоделски и прехранбени 
производи од гранките 0201 и 0130 и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на лекови на 
мало (аптеки) можат учеството за покритие на трошоците 
на прометот да го засметуваат до апсолутниот износ што 
според прописите постоел на 31 јули 1982 година, зголе-
мен до 20%. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на оваа точка важат додека 
надлежните органи на општествено-политичките заедни-
ци не ги донесат прописите за формирање на цените на 
производите во прометот на големо и во прометот на ма-
ло. 

12. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се 
казни за прекршок организација на здружен труд или друг 
учесник во прометот ако купува производи односно услу-
ги по цени поголеми од цените формирани во согласност 
со одредбите од оваа одлука. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд, односно одговорното лице на другиот учес-
ник во прометот, со парична казна од 1,000 до 30.000 дина-
ри. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат: Одлуката за определување на нај-
високите цени, односно на највисокото ниво на цените и 
за начинот на формирање на цените на производите и ус-
лугите од надлежност на сите општествено-политички за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/83), Одлуката за 
определување на највисокото ниво на цените за сурова и 
преработена кожа („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/83), 
Одлуката за највисоките цени на пченка („Службен лист 
На СФРЈ", бр. 68/83) и Одлуката за највисоките цени на 
определени суровини за производство на индустриска до-
биточна храна и за начинот на формирање на цените на 
индустриската добиточна храна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/83 и 14/84). 

Цените на производите и услугите од надлежност на 
сите општествено-политички заедници, формирани со од-
луките од став 1 на оваа точлка, можат да се менуваат од 
денот кога надлежните органи на општествено-политич-

ките заедници ќе ги донесат прописите за формирање на 
цените на производите и услугите за кои се надлежни, од-
носно кога Сојузната заедница за работи на цените ќе ги 
определи производите и услугите за кои самоуправните 
организации односно заедници не се должни да доставува-
ат известување за цените. 

14. Оваа одлука влегува во сила на 3 мај 1984 година. 

Е.п. бр. 168 
26 април 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с.р. 

202. 
Врз основа на член 22 став 2 и член 64 став 1 од Зако-

нот за основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 
38/80 и 21/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ 
ЦЕНИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО, ОДНОСНО НА ГО-
ЛЕМО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на прометот на производи (во натамошниот 
текст: прометни организации) кои, во согласност со член 
22 став Ј од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените склучуваат самоуп-
равни спогодби за здружување на труд и средства или са-
моуправни спогодби за трајна деловна соработка со про-
изводствените и други организации на здружен труд со 
кои работат, со тие самоуправни спогодби ги формираат 
продажните цени на мало односно на големо на произво-
дите од надлежност на федерацијата, до нивото на цените 
во согласност со прописите и го утврдуваат своето учес-
тво во заедничкиот приход односно во заедничкиот доход, 
остварен со продажбата на производи по тие цени. 

2. Прометните организации кои со производствените 
и други организации на здружен труд не ќе склучат само-
управни спогодби од точка 1 на оваа одлука, продажните 
цени на мало односно на големо на производите од над-
лежност на федерацијата ги формираат според одредбите 
од оваа одлука и со примена на следните стапки за покри-
тие на трошоците на прометот, и тоа: 

гранка група 
Производи 
подгрупа 

што спаѓаат во дејноста: 
назив 

Во прометот : 
на големо во на мало во 
процент до процент до 

1 2 3 4 5 6 

ОБЛАСТ 01 ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
0103 01030 010301 Преработка на јаглен 

010301 Производство на кокс и полукокс вкупно 2,5 
0104 Производство на нафта и земен гас според посебни прописи 
0105 01050 010500 Производство на деривати на нафта: сите произ-

води 
според посебни прописи 

0107 
01071 

Црна металургија 
Производство на железо и челик 

010711 Производство на сурово железо 1,75 2,25 
010712 Производство на суров челик 2,00 2,40 
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010713 Производство на валан, влечен и кован челик: 
- обичен челик 3,50 3,80 
- благородни и поквалитетни челици 5,60 4,00 

01072 010720 Производство на феролегури: сите производи 2,35 2,85 

0109 Производство на обоени метали: 
01091 010910 Производство на бакар: сите производи 2,50 3,00 
.01092 010920 Производство на олово: сите производи 2,50 3,00 
01093 010930 Производство на цинк: сите производи 2,50 3,00 
01094 Производство на глиница и алуминиум 

010941 Производство на глиница 3,00 4,50 
010942 Производство на алуминиум: сите производи 3,00 4,50 

01099 Производство на други обоени метали 
010991 Производство на антимон 1,40 2,20 
010992 Производство на жива 1,40 2,20 
010999 Производство на неспомнати обоени метали: си-

те производи 1,55 2,80 

ОНО Преработка на обоени метали: 
01101 011010 Преработка на алуминиум: сите производи 1,35 2,00 
01109 Преработка на бакар и други обоена метали 

011091 Преработка на бакар и легури на бакар: сите 
3,40 производи 2,25 3,40 

011092 Преработка на олово: сите производи 2,25 3,30 
011093 Преработка на цинк: сите производи 2,25 4,00 
011099 Преработка на други обоени метали: сите произ-

води 2,50 5,00 

ОШ Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 

о п и Производство на неметални минерали (без соли) 
011112 Производство на магнезит и глина: сите произ-

2,20 3,50 води, освен керамичка глина 2,20 3,50 
01112 Производство на сол: 

0112 Преработка на неметални, минерали (без градежен 
материјал) 

01121 Производство на стакло: 
011211 Производство на рамно стакло: сите производи 4,50 10,00 
011219 Производство на друго стакло: оптичко стакло и 

стаклена волна 3,00 6,00 
01122 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите про 

изводи 1,70 3,45 
01292 Производство на јагленографитни производи: сите 

производи 2,70 6,00 
011299 Друга преработка на неметални минерали: произ 1- « 

водство на природни и вештачки брусеви, брусна 
хартија и платно за брусење 2,70 6,00 

0113 Металопреработувачка дејност 
01131 Производство на метален репродукционен матери 

јал: 
011311 Производство на леани, ковани и пресувани произ 

4,00 води: сите производи 2,00 4,00 
011312 Производство на метален инсталационен матери -

3,50 јал: сите произвдои 1,60 3,50 
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0114 Машнноградба 
01141 Производство на машини и уреди (без електрични и 

земјоделски): 
011411 Производство на енергетски машини и уреди: сите 

производи 0,55 2,25 
01142 011420 Производство на земјоделски машини: сеалки, ком-

бајни и жнеалки 1,30 3,30 
01143 011430 Производство на опрема за професионални и науч-

ни цели, на мерни и контролни инструменти и на 
уреди за автоматизација на управувањето (освен 
оние од гранката 117): сите производи, освен маши-
ни за сметање (освен електронски), книговодствени 
машини, системи на машини со дупчени картички, 
регистарски каси, машини за пишување, неспомна-
ти машини за мерење на тежина, машини за копи-
рање ифотокопирање, ( освен машини за фотокопи-
рање од гранката 0117) и други канцелариски маши-
ни; освен часовници од сите видови, делови на ку-
тии и механизми, како и механизми за временско 
регулирање 1,45 4,90 

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродог-
радба) 
Делови и прибор за производите од гранката 0114 3,00 12,00 

01152 Производство на друмски возила 
011521 Производство на мотори: сите производи 1,00 2,60 
011522 Производство на камиони и специјални возила: си-

те производи 1,15 3,10 
011523 Производство на патнички автомобили 0,65 1,70 
011524 Производство на трактори: сите производи 1,15 3,10 
011525 Производство на мотоцикли и мопеди 2,00 4,00 
011527 Производство на делови и прибор за наведените 

производи од гранката 0115 3,00 12,00 

0117 Производство на електрични машини и уреди 
01171 011710 Производство на електрични машини и уреди: сите 

производи 2,40 4,80 
01172 Производство на електрични и телекомуникациони 

уреди 
011721 Производство на составни делови на електронски 

3,60 10,75 апарати и уреди: сите производи 3,60 10,75 
011723 Производство на комуникациони апарати и уреди: 

- телефонски и телеграфски апарати 3,10 7,75 
- други комуникациони апарати и уреди 3,00 7,55 
- кабелски прибор и опрема 3,10 7,70 

011724 Производство на мерна и регулациона опрема, на 
средства за управување и автоматизација во индус-

5,30 тријата и сообраќајот: сите производи 1,50 5,30 
01173 011730 Производство на кабли и проводници: сите проив-

дои 2,30 5,40 
01174 Производство на електрични апарати за домаќин-

ството 
011741 Производство на термички апарати: шпорети, тер-

2,40 4,80 моакумулациони печки и електрични радијатори 2,40 4,80 
бојлери 3,50 6,75 

011742 Производство на разладни апарати и уреди: сите 
2,50 5,10 производи 2,50 5,10 

011743 Производство на апарати и уреди за перење и суше-
ње: сите производи 2,50 5,00 

011792 Производство на сијалици и луминисцентни цевки: 
сите производи 3,80 9,00 

011793 Производство на акумулатори и галвански елемен-
ти: сите производи 3,00 9,00 

011799 Делови и прибор за производите од гранката 0117 3,00 12,00 
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0118 Производство на базни хемиски производи 
01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделство-

то): 
- технички хемикалии и гасови 2,40 4,80 
-- други хемикалии 2,30 4,80 

01182 011820 Производство на хемикалии за земјоделството: 
- вештачки ѓубрива 1,80 3,10 
- средства за заштита на растенијата 3,00 7,00 

0119 Преработка на хемиски производи 
01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемика-

4,00 лии: сите производи, освен крв и нејзини деривати 4,00 19,00 
01192 011920 Производство на средства за перење и на козметич-

ки препарати: детергенти 3,70. 6,70 
01199 011990 Производство на други хемиски производи: експло-

зив вкупно 8,00 

0124 Производство и преработка на хартија 
01241 012410 Производство на целулоза и хартија: целулоза за 

хартија, рото-хартија и натрон-хартија за вреќи 1,90 3,60 
01242 Преработка на хартија 

012421 Производство на хартиена амбалажа: натрон-вреќи 2,15 4,35 
0129 01290 Преработка на каучук 

012901 Производство на гуми за возила: гуми за патнички 
автомобили и возила на две тркала, трицикли и ел. 2,10 4,20 
за товарни, полутоварни камиони, трактори, авио-
ни и други возила 1,60 3,20 

0130 Производство на прехранбени производи 
01301 013010 Мелење и лупење на жита: 

- пченично брашно 2,50 8,00 
- ориз 2,00 7,00 

01306 013060 Производство на шеќер: 
2,60 7,00 на суров и рафиниран шеќер 2,60 7,00 

01308 013080 Производство на растителни масла и масти: 
сурови и рафинирани растителни масла и масти за 

2,00 6,00 јадење, од сончоглед, соја и маслена репка 2,00 6,00 

0133 Производство и преработка на тутун според посебни прописи 
01331 013310 Производство на ферментиран тутун 
01331 013320 Преработка на тутун: сите производи според посебни прописи 

Производи што спаѓаат во дејноста Во прометот 
гранка група подгрупа назив на големо во про- на мало во 

цент до процент до 
при при 
откуп [ промет 

1 2 3 4 5 6 

ОБЛАСТ 02-ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 
0201 Земјоделско производство 

02011 020110 Полјоделство: 
- пченка и пченица 2,95 2,20 7,85 
- оризова арпа 3,25 2,45 -

- шеќерна репка,"сончоглед, соја и маслена 
репка 4,55 
- памук 2,95 

02014 020140 Сточарство: говеда, свињи и овци и волна 2,25 
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3. Стапката за покритие на трошоците на прометот 
на лекови на мало од точка 2 на ова одлука не се примену-
ва ако височината на учеството за покритие на тој промет 
се уреди со самоуправни спогодби што ќе ги склучат сите 
организации на здружен труд кои се занимаваат со промет 
на лекови на мало (аптеки) со самоуправните интересни 
заедници за здравствена заштита во републиката односно 
автономната покраина. 

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 на прометот во 
транзит е составен дел на стапката за покритие на трошо-
ците во прометот на големо, иако е засметана, па засмета-
ниот дел на стапката од точка 2 на оваа одлука во нато-
мошниот промет на големо се намалува. 

5. Ако прометна организација набави стоки непосред-
но од производителот или увозникот и изврши само про-
мет на мало, при формирањето на продажната цена на 
производите во прометот на мало, стапките за покритие 
на трошоците на прометот на мало од точка 2 на оваа од-
лука може да ги зголеми до 50% од стапките за покритие 
на трошоците на прометот на големо. 

6. Стапката за покритие на трошоците на прометот 
на мало односно на големо се засметува на набаната цена 
на производите. 

Под набавна цена на производите во прометот на го-
лемо и во прометот на мало, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира нето-фактурната цена на добавувачот (произ-
водителот, увозничката организација, прометната органи-
зација на големо), зголемена за зависните трошоци. 

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, крш и дефект на производите, посебните трошоци 
за пакување во транспорт на производите (зимско пакува-
ње и ел.), како и трошоците за транспорт од стовариштето 
на купувачот до неговите продавници односно продажни 
места. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметаат само вистинските трошоци што г и имала 
и му ги фактурирала на купувачот друга организацција на 
задружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, ку-
пувачот - прометната организација може да ги засмета за-
висните трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспор-
тот, натоварот и растварот и др. ги изврши со свои сред-
ства, а најмногу до височината на тарифата во јавниот 
сообраќај што е формирана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација не може да ги утврди и 
пресмета вистинските зависни трошоци во моментот на 
извршениот промет, по искулок тие трошоци може да ги 
пресмета во планираните просечни износи или процент, 
што ги внесува на посебна сметка на временските разгра-
ничувања, со тоа што планирање на просечните зависни 
трошоци да врши врз основа на остварените просечни за-
висни трошоци во третходната година односно во пре-
тходниот пресметкован период од т&куштата година. Пла-
нираните просечни зависни трошоци и вистинските завис-
ни трошоци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се 
врши усогласување врз основа на книговодствената еви-
денција, на посебни сметки на временските разграничува-
ња, при што задолжително ќе се намалат планираните за-
висни трошоци за следните три месеци за остварената по-
зитивна разлика или ќе се зголемат за остварената нега-
тивна разлика. 

Усогласување на зависните трошоци од став 4 на 
оваа точка се врши континуално и се пренесува кон крајот 
на годината во следната година на наведените посебни 
сметки на временските разграничувања. 

8. Прометните организации што пакуваат прехранбе-
ни производи (ситно пакување) на начин што одговара на 

индустриски начин на пакување, на цените на тие произво-
ди формирани според точ. 5 и 6 од оваа одлука можат по-
себно да засметаат висински трошоци за пакување, а нај-
многу до износот што, во согласност со прописот, го за-
сметуваат производителските организации на здружен 
труд при пакувањето на исти производи. 

9. Ако во прометот на големо учествуваат две про-
метни организации, тие меѓу себе ја делат пропишанита 
стапка за покритие на трошоците во прометот на големо. 
Прометната организација која е прв учесник во прометот 
на големо е должна во факурата односно во испратницата 
посебно да Искаже кој дел од пропишаната стапка го за-
сметала, а кој дел од таа пропишана стапка преостанал за 
другиот учесник во прометот на големо. Во наведениот 
број од најмногу двајца учесници на прометот на големо 
спаѓа и организацијата на здружен труд што врши тран-
зит и ја засметува пропишаната стапка во транзит. 

10. Не се смета како зголемување на стапката за по-
критие на трошоците на прометот позитвната разлика во 
цената што прометната организација ја пресметува како 
разлика меѓу постојната продажна цена на производите 
на залихи и продажната цена на производите од ист вид и 
квалитет што се купени подоцна ако таа разлика во цена-
та се пресмета и се внесе на посебна сметка на временски-
те разграничувања и може да се користи во согласност со 
прописот. 

И. Ако производителските организации на здружен 
труд, во согласнот со прописите, ги формираат своите 
продажни цени така што тие да важат како цени во про-
дажбата на мало односно на големо, цените ги содржат за-
висните трошоци (франко растоварна станица на купува-
чот), а учеството за покритие на трошоците на прометот 
содржано во тие цени го утврдуваат самостојно и спогод-
бено производителските организации на здружен труд и 
прометните организации. 

12. Прометните организации можат да почнат да ги 
формираат цените на производите во прометот на мало 
односно на големо со примена на стапките за покритие на 
трошоците на прометот и на другите одредби од оваа од-
лука при првата промена на цените на производтелите 
или на цените на производите од увоз. 

13. Одредбите на оваа одлука согласно се применува-
ат и на работните луѓе што самостојно вршат дејност со 
средства на трудот во сопственост на трагани (иматели на 
дуќани), како и на другите учесници во прометот на про-
изводи од оваа одлука. 

14. Се овластува сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи да дава упатства за распоредување на 
производите од точка 2 на оваа одлука, во согласност со 
Одлуката за Единствената класификација на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82). 

15. Со парична казна од 1.000 до 100.000 динари ќе се 
казни за прекршок прометна организација како прв учес-
ник во прометот на големо, ако во фактурата односно во 
испратницата не искаже посебно кој дел од пропишаната 
стапка во прометот на големо го засметала а кој дел од 
таа стапка му преостанува на другиот учесник во проме-
тот (точка 9). 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во прометната организаци-
ја - првиот учесник во прометот на големо, со парична 
казна од 2.000 до 10.000 динари. 

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за формирање на продажни-
те цени на мало, односно на големо на производите од 
надлежност на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/82). 

17. Оваа одлука влегува во сила на 3 мај 1984 година 
и се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Е.п. бр. 166 

30 април 1984 година Потпретседател, 
Белград Звоне Драган, е. р. 
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Врз основа на член 23 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 

1. При формирањето на цените на производите од увоз на домашпниот пазар согласно се применуваат одред-
бите на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозничките 
организации) ги формираат цените на производите од увоз на домашниот пазар така што на набавната цена ги засмету-
ваат следните стапки за покритие на трошоците за увоз, и тоа: 

Производи што спаѓаат во дејноста: При увозот, 

Н а з и в во процент гранка група подгрупа Н а з и в до 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
0102 01020 Производи на јаглен: сите производи 0,77 
0103 01030 Преработка на јаглен: сите производи 0,77 
0104 Производство на нафта и земен гас: сите производи, освен земен гас 0,77 
0105 01050 010500 Производство на нафтени деривати: сите производи 0,77 
0106 01060 010600 Производство на руда на железо: 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 
ОНО Преработка на овоени метали: сите производи 0,77 
0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал): си-

те производи 0,77 
0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 

01121 Производство на стакло: сите производи 1,28 
01122 011220 Производство на огнооотпорен материјал: сите производи 0,77 
01123 Производство на порцелан и керамика 1,28 
01129 Преработка на други неметални минерали: сите производи 0,77 

0113 
01131 

011311 

011312 

Металопреработувачка дејност 
Производство на метален репродукционен материјал: 
Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите произ-
води 
Производство на метални инсталациони материјали: сите произво-
ди 

0,52 

0,52 
011313 Производство на алати: сите производи 1,03 
011314 Производство на метална амбалажа: сите производи 0,52 
011315 Производство на клинци, заковки, винтови и други жичени стоки: 

сите производи 1,03 
011316 Производство на тркалави лежишта: сите производи 0,77 
011319 Производство на друг метален репродукционен материјал: сите 

производи 0,52 
01132 011320 Производство на метални градежни и други конструкции: сите про-

изводи 0,52 
01139 011390 Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метал-

ни производи: сите производи 0,61 
0114 

01141 
Машиноградба: 
Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски): 
сите производи 0,52 

01142 011420 Производство на земјоделски машини: сите производи 0,52 
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01143 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и 
контролни инструменти и на уреди за автоматизација на управувањето 0,52 
(освен на оние од гранката 0117): сите производи 
Резервни делови и прибор за сите машини и уреди од гранката 0114 

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 Произвидство на патнички авотмобили: патнички автомобили 0,52 
011524 Производство на трактори: сите производи 0,52 
011525 Производство на мотоцикли и мопеди 0,77 
011526 Производство на велосипеди: сите производи 0,77 
011527 Производство на делови и на прибор за моторни возила: сите произво-

ди 1,55 
01159 011590 Производство на други сообраќајни средства: сите производи 0,52 

0116 01160 Бро доградба: 
011601 Поморска бродоградба: 

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

011602 Речна бро доградба: 
- речни бродови, багери, шлепови и чамци 0,24 
- чамци, освен гумени 0,52 
Резервни делови и прибор за производите од гранката 0116 1,03 

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

производи 0,77 
01173 011730 Производство на кабли и спроводници: сите производи 0,77 
01174 Производство на електрични апарати за домаќинството: сите произво-

ди 0,77 
01179 Производство на други електротехнички производи: сите производи 0,77 

Резервни делови и прибор за производите 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 производи 1,03 

0119 Преработка на хемиски производи 
01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии : сите производи 1,03 
01192 011920 Производство на средства за перење и на козметички препарати: сите 

производи 0,77 
01193 011930 Производство на бои и лакови: сите производи 0,77 
01194 Преработка на пластични маси: сите производи 0,77 
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01199 011990 Производство на други хемиски производи 0,77 

0120 01200 Производство на камен, чакал и песок: сите производи 0,77 

0121 Произвоство 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 0,77 

0124 Производство и преработка на хартија: сите производи 0,77 

0125 Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи 1,03 

0126 Производство на готови текстилни производи: сите производи 1,03 

0127 01270 Производство на кожа и крзно (сурова и преработена кожа): сите про-
изводи 1,03 

0128 Производство на кожни обувки и галантерија: сите производи 1,03 

0129 01290 Преработка на каучук: сите производи 0,77 

0130 Производство на прехранбени производ1-?* сите производи, освен коле-
ње на добиток и пакување на месо 1,03 

013041 Колење на добиток и пакување на месо 0,77 
0131 Производство на пијачки: сите производи 1,03 
0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: сите производи 1,03 
0133 Производство и преработка на тутун: сите производи 0,77 
0134 01340 013400 Графичка дејности: сите производи 0,77 
0139 01390 Производство на разновидни производи: 1,03 

Отпаден материјал од сите видови 0,77 
Други и резервни делови што не се посебно назначени 1,03 
ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 

0201 Земјоделско производство 

02011 020110 Рибарство: сите производи, освен зеленчук и семе 0,77 
- зеленчук: сите производи 2,58 
~ семе 1,55 

02012 020120 Овоштарство: сите производи 1,55 
02013 020130 Лозарство: сите производи 1,55 
02014 020140 Сточарство: 

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

0203 02030 Рибарство (свежа, сува и смрзната риба): сите производи 1,03 

ОБЛАСТ ОЗ - ШУМАРСТВО 
0300 03000 Шумарство: сите производи 0,52 

Цените на производите од увоз што не се производуваат во земјата, организациите на здружен труд ги форми-
раат така што на набавната цена ги засметуваат стапките за покрите на трошоците за увоз, за покритие на трошоците 
за промет на големо, односно за покритие на трошоците за промет на мало, и тоа: 

Назив на производот Во проценти до 
при увозот на големо на мало 

- лимон, портокали и мандарин«, грејпфрут, банани, ананас, друго свежо и суво 
овошје и зеленчук 
- сурово кафе, чај, мирудин, какао и други производи што не се произведуваат во 
земјата 

2,58 4,0 14,0 

1,55 2,5 13,0 
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Другите трошоци (зависните и другите) се засметува-
ат според прописите, со тоа што во поглед на бананите, за 
дозревање, во специјално опремени простории за дозрева-
ње, можат во тие трошоци да се засметаат трошоците на 
дозревањето - до 1,80 дин./к§, а за складирање и чување 
на лимони, портокали и мандарини - вкупно до 1 динар 
по килограм. 

3. Стапките за покритие на трошоците на прометот 
на увозот ќе се засметуваат на набавната цена на произво-
дите од увоз франко југословенската граница, зголемена 
за износот на царината и на другите увозни давачки. 

На цената добиена со примена на одредбите од став 1 
на оваа точка, увозничката организација може да ги засме-
та стварните зависни трошоци до местото каде што се 
врши царинење на стоките, како и стварните трошоци на-
станти при увозот на стоките со примена на прописите на 
општествено-политичките заедници (задолжителени пре-
гледи при увозот, атести, задолжителни анализи), износи-
те на банкарските провизии, трошоците за акредитивите и 
каматите на кредитите за увоз на стоките. 

4. Формирањето на цените на производите од увоз 
во прометот на домашниот пазар на мало односно на го-
лемо, се врши на начинот и со примена на стапките за по-
критие на трошоците на прометот како за домашните сто-
ки, во согласност со прописите, а за производите од точка 
2 став 2 на оваа одлука - со примена на стапките утврдени 
со одредбите на тој став. 

5. Увозничката организација која врши увоз на суро-
вини, полупроизводи, опрема и на други слични произво-
ди, во свое име а за сметка на купувачот како непосреден 
потрошувач на тие производи, непосредно со тој купувач 
ги утврдува стапките за покритите на трошоците, како и 
другите трошоци при увозот на тие производи. 

6. Организациите на здружен труд - застапници на 
странски фирми, кои продаваат стоки од увоз од консигна-
циони складови, можат на набавната цена на тие произво-
ди да засметуваат стапка за покритие на трошоците на 
увозот, и тоа: 

1) за средства за транспорт и врски, маши-
ни, уреди, иунсталации, опрема и крупен алат, 
до 0,39% 

2) за суровини и друг репродукционен ма-
теријал до 0,52% 

3) за резервни делови и гуми за моторни 
возила, како и за други производи од увоз што 
не сеатени со одредбите под 1 и 2 на оваа точка 
до 0,65% 

7. Се овластува сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи да дава упатства за распоредувањето на 
производите во гранки, групи и подгрупи од оваа одлука, 
во согласност со Одлуката за Единствената класификаци-
ја на дејностите(„Службен лист на СФРЈ", бр 34/76, 
62/77, 72/80 и 77/82). 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за формирање на цените на 
производите од увоз на домашниот пазар („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 21/82). 

Број 23 - Страна 681 

9. Оваа одлука влегува во сила на 3 мај 1984 година. 

Е.п. бр. 167 
26 април 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

2 0 4 . 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-
вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 
ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБ-

РАЌАЈ 
1. За преминување на државната граница се опреде-

луваат сезонски гранични премини за меѓународен помор-
ски сообраќај: Изола, Новиград, Примоштен, Котор и 
Будва. 

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе 
работат од 1 мај до 31 октомври 1984 година. 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 163 
26 април 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

П отпретсед ател, 
Звоне Драган, е. р. 

2 0 5 . 

Врз основа на член 1056 ст. 2 до 4 во врска со член 56 
од Законот за основите на системот на цените и за општес-
твената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80, 38/80 и 21/84), и точка 4 став 6 на Одлуката за усло-
вите и начинот на формирање на цените и за општествена 
контрола на цените во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/84), во соработка со републичките и покра-
инските заедници за работи на цените, Советот на Сојуз-
ната заедница за работи на цените донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИ-
ТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА КОИ САМОУПРАВНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НЕ СЕ ДОЛЖНИ 
ДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ 
НА НАДЛЕЖНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАБОТИ НА ЦЕ-

НИТЕ 
1. Организациите на здружен труд, самоуправните 

интесни заедници и другите самоуправни организации и 
заедници (во натамошниот текст: самоуправни организа-
ции односно заедници) не се должни на надлежните заед-
ници за работи на цените да им доставуваат известувања 
за цените на своите производи и услуги, освен за произво-
дите и услугите утврдени со оваа одлука. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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2. Самоуправните организации односно заедници се 
должни на Сојузната заедница за работи на цените да и 
доставуваат известувања за цените пред зголемувањето на 
цените, за следните производи и услуга од надлежноста на 
федерацијата: 

видови, делови, кутии и ме-
ханизми, како и механизми 
за временско регулирање 

ГРАНКА ГРУПА ПОДГРУПА НАЗИВ И ОПИС 
НА ДЕЈНОСТА 

2 3 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
0105 01050 010500 Производство на нафтени де-

ривати: сите производи ос-
вен оние за кои со посебен 
пропис на Сојузниот из-
вршен совет е определен на-
чинот на промена на цените 

010999 Производство на неспомена-
ти обоени метали: сите про-
изводи, освен магнезиум 

01112 Производство на соли: сите 
соли, освен сол за хемиска 
преработка и за индустрија-
та на кожа 

011211 Производство на рамно стак-
ло: сите производи 

011219 Производство на друго стак-
ло: оптичко стакло 

011299 Друга преработка на неме-
тални минерали: природни и 
вештачки брусеви, брусна 
хартија и платно за брусење 

011522 Производство на камиони и 
специјални возила: сите про-
изводи 

011523 Производство на патнички 
автомобили: сите производи 

011724 . Производство на трактори: 
сите производи 

011723 Производство на комуника-
циски апарати и уреди: 
обични телефонски апарати 
- автоматски телефони за 
јавни говорници - автомат-
ски, секретарски гарнитури -
автоматски, други телефон-
ски апарати - автоматски и 
телепринтери 

011724 Производство на мерна и ре-
гулациона опрема, на сред-
ства за управување и автома-
тизација во индустријата и 
сообраќајот: електрични и 
електронски броила и уреди 
за управување со тие броила 

011741 Производство на термички 
апарати: електрични шпоре-
ти и комбинирани и бојлери 
за домаќинството 

011312 

01142 011420 

01143 011430 

Производство на метален 
инсталационен материјал: 
сите производи 

Производство на земјодел-
ски машини: сеалки, комбај-
ни и живачки 

Производство на опрема за 
професионални и научни це-
ли, мерни и контролни ин-
струменти и уреди за авто-
матизација на управувањето 
(освен оние од гранката 
0117): сите производи, освен 
машини за сметање (освен 
електронски), книговодстве-
ни машини, системи на ма-
шини со дупчени картички, 
регистарски каси, машини за 
пишување, неспоменати ма-
шини за мерење на тежина, 
машини за копирање и фото-
копирање (освен машини за 
фотокопирање од гранката 
0117) и други канцелариски 
машини, лабораториски и 
научни инструменти, хирур-
шки, медицински и забарски 
машини и инструменти и оп-
рема, како и прецизни орто-
педски и протетски средства 
и освен часовници од сите 

011743 

01181 011810 

01192 011920 

01308 013080 

Производство на апарати и 
уреди за перење и сушење: 
машини за перење алишта за 
домаќинството 

Производство на хемикалии 
(освен за земјоделството): 
натриум и калиум: сулфид, 
сулфит, бисулфит, метаби-
сулфит, хлорат, хипохлорит, 
бикарбонат; соли на магне-
зиум и бариум; флуорни сое-
диненија; технички гасови, 
освен ацетилен; киселини и 
анхидриди на киселини: 
млечна, винска, оцетна, бор-
на и хромна; производи на 
преработка на кокс и камен 
јаглен; екстракти на дрво, 
резоноиди, конкрети, коло-
фониум и терпентин; дерива-
ти на сува дестилација на 
дрво 

Производство на средства за 
перење и козметички препа-
рати: детергенти 

Производство на растителни 
масла и масти: растителни 
масти за јадење, шортенинг, 
коил и пекол, растителна 
мрс и маргарин 
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ОБЛАСТ 06 - СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

060401 Превоз на патници и стоки 
во воздушниот сообраќај: 
превоз на патници и товар со 
авиони во внатрешниот со-
обраќај на редовни линии 

060402 Услуги на аеродроми 

3. Самоуправните организации односно заедници се 
должни на надлежната заедница за работи на цените да и 
доставуваат известувања за цените пред зголемувањето на 
цените, за следните производи и услуги од надлежноста на 
други општествено-политички заедници, и тоа: 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0102 

011232 

011313 

011314 

011315 

01139 011390 

011420 

011526 

011722 

011749 

011799 

01192 011920 

011941 

Производство на јаглен: јаг-
лен за широка потрошувачка 
Производство на градежно-
-техничка керамика и порце-
лан: електропорцелански 
производи 
Производство на алат: алат 
за режење 
Производство на метална 
амбалажа: челични боци 
Производство на шајки, за-
ковки, вијци и други жичени 
стоки: шајки, заковки и вијци 
Производство на стоки за 
широка потрошувачка и на 
други метални производи: 
печки на течни, гасовити и 
цврсти горива и нивни дело-
ви; трајно горечки печки, 
шпорети на цврсти горива и 
нивни делови 
Производство на земјодел-
ски машини: сите производи, 
освен сеалки, комбајни и 
жнеалки 
Производство на велосипе-
ди: сите прозводи 

Производство на радио и те-
левизиски приемници и на 
електроакустични апарати и 
уреди: радио и ТВ приемни-
ци и нивен прибор и резер-
вни делови 
Производство на други апа-
рати за домаќинството: пра-
восмукалки 
Производство на неспомна-
ти електротехнички произво-
ди: изолатори и изолационен 
материјал 
Производство на средства за 
перење и на козметички про-
изводи: сапуни и средства за 
нега на забите 
Производство на амбалажа 
од пластични маси: сите про-
изводи, освен амбалажа за 
пакување на индустриски и 
прехранбени производи 

01199 011990 

012111 

01212 012120 

01213 012130 

012141 

012142 

012143 

01241 012410 

01281 

012421 

012699 

012810 

013021 

013022 

013041 

013042 

013043 

01305 013050 

Производство на други хе-
миски производи: лепила, 
синтетички масти и мазива 
Производство на вар: сите 
производи 
Производство на цемент: си-
те производи 
Производство на тули и ќе-
рамиди: сите производи 
Производство на азбестно-
-цементни производи: сите 
производи 
Производство на префабри-
кувани градежни елементи: 
сите производи 
Производство на битуменски 
материјали за патишта и по-
крови: сите производи 
Производство на целулоза и 
хартија: хартија за пишува-
ње и печатарска, илустрацио-
на и хартија за списанија, 
картон, обични и брановити 
лепенки, целулозна вата и 
градежни плочи од хартија 
Производство на хартиена 
амбалажа: сите производи, 
освен натрон-вреќи, тетра-
пак и тетрабрик-амбалажа и 
амбалажа за фармацевтска 
индустрија 
Производство на неспомна-
ти текстилни производи: ва-
та, синтетичка газа и завои 
Производство на кожни 
обувки: сите производи 
Производство на леб и печи-
ва: специјални видови на леб 
и печива 
Производство на тестени 
производи: сите видови на 
тестени производи 
Колење на добиток: свежо 
место: јунешко, свињско и од 
згоени пилиња - бројлери 
Преработка и конзервирање 
на месо: сувомеснати произ-
води полутрајни, колбаси-
чарски производи полутрај-
н е сланина барена, сланина 
варена, 

месни конзерви - полутрај-
н е животинска маст за јаде-
ње, стерилизирани готови ја-
дења од месо, што содржат 
најмалку 33% месо, пакувани 
во конзерви или садови: 
смрзнати полуготови јадења, 
иситнети обликувани меса 
(ќебапчиња, плескавици); 
смрзнати готови јадења од 
месо што содржат најмалку 
30% месо; концентрирани су-
пи 
Преработка и конзервирање 
на риба: рибини конзерви 
Преработка и конзервирање 
на млеко: стерилизиран© 
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0132 

013073 

013099 

013111 

013122 

01340 013400 

млеко, млеко во прав, храна 
за доенчиња и мали деца, пу-
тер, сирења: меки, полут-
врди, тврди и топени, павла-
ка, кисело млеко и јогурт 
Производство на кекс и срод-
ни производи: сите произво-
ди 
Производство на зачини, ка-
вовини и други прехранбени 
производи: пекарски квасец, 
свеж, сурово, пржено и меде-
но кафе 
Производство на алкохол од 
растително потекло: сите ви-
дови на шпиритус 
Производство на минерални 
води: минерална вода со 
природни состојки и СО2 
Графичка дејност: школски и 
слични тетратки 

ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 
020201 Земјоделски услуги за расти-

гелното производство 
020202 Земјоделски услуги за сто-

чарството 

ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО 

030003 Искористување на шуми: ог-
ревно дрво, ТГ и електрос-
толбови, пилоти-шипови, 
рудничко дрво 

ОБЛАСТ 06 - СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

060201 

060502 

060602 

06090 060900 

Превоз на патници и стоки 
во поморскиот сообраќај 
Превоз на стоки ве друмски-
от сообраќај 
Превоз на патници со такси-
-автомобили 
ПТТ услуги: претплати за ТТ 
уреди, трошоци за инстали-
рање на ТГ уреди и испраќа-
ње на пакети 

ОБЛАСТ 09 -ЗАНАЕТЧИСТВО И ЛИЧНИ УСЛУГИ 

090121 Поправки и одржување на 
друмски моторни возила: по-
правка на патнички автомо-
били 

090131 Поправка и одржување на 
електрични апарати за дома-
ќинството 

09020 Лични услуги и услуги на до-
маќини вата: хемиско чисте-
ње и фризерски услуги 

- СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
И УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛБИ И ПРО-

СТОРИ 

0902 

ОБЛАСТ 10 

1001 100010 Уредување на населби и про-
стори: приклучоци на мрежа 
(водоводна, канализациона, 
електрична, ПТТ и др.) 

1002 10020 100200 Станбена дејност: сите, ос-
вен станарини 

1003 Комунални дејности: сите 
освен вода, греење, изнесува-
ње на ѓубре и дистрибуција 
на гас за широка потрошу-
вачка 

110201 Осигурување: задолжително 
осигурување на моторни воз-
ила 

110301 Јавни складови и пазари: си-
те услуги 

120312 Новинско-издавачка дејност: 
политичко-информативни 

весници од локален карактер 
120364 Прикажување на филмови: 

влезни билети за кино 

4. Известувањето за цените ги содржи следните податоци: 
1) назив на производот односно услугата, со краток 

опис на основните техничко-технолошки и комерцијални 
карактеристики; 

2) тарифен број на производот под кој е распореден 
во Царинската тарифа; 

3) единица на мера; 
4) ниво на постојната цена на производот или услу-

гата формирана според прописите и примената на паза-
рот на денот на влегувањето во сила на оваа одлука; 

5) ниво на новоформираната цена на производот или 
услугата за кои се доставува известувањето за цените; 

6) процент на зголемувањето на цената; 
7) вид на постојните и новоформираните цени (про-

изводителска, големопродажна, малопродажна); 
8) износ на учеството за покритие на трошоците на 

прометот во малопродажната односно големопродажната 
цена; 

9) услови на продажбата: место и начин на испорака-
та (франко натоварено во местото на производителот, 
франко истоварено во местото на купувачот, франко скла-
диште на купувачот и ел.), начин на пресметка на вреднос-
та на амбалажата, со назнака дали е амбалажата повратна 
или не, височина и начин на пресметка на разликата за не-
продадените стоки и др. 

Покрај податоците од став 1 на оваа точка, известува-
њето за цените треба да го содржи и матичниот број под 
кој се води самоуправната организација односно заедница 
кај Сојузната управа за царини. 

Податоците од став 1 и матичниот број од став 2 на 
оваа точка, самоуправната организација односно заедни-
ца ги доставува на посебен образец, кој е отпечатен кон 
оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

5. Самоуправните организации односно заедници се 
должни, согласно со Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените, известува-
њето за цените за производите и услугите од точ. 2 и 3 на 
оваа одлука да го достават до надлежната заедница за ра-
боти на цените најдоцна на 30 дена пред денот на почето-
кот на применувањето на цените од известувањето за це-
ните. Известувањето за цените се доставува во два приме- . 
рока, а податоците од точка 4 на оваа одлука - во еден 
примерок. Кон известувањето за цените се доставува и од-
лука на овластениот орган на самоуправување на самоуп-
равната организација односно заедница за формирањето 
на цените на производите и услугите. 

6. Ако известувањето за цените не ги содржи подато-
ците од точка 4 на оваа одлука и одлуката од точка 5 на 
оваа одлука, надлежната заедница за работи на цените ќе 
побара писмено од самоуправната организација односно 
заедница да го дополни известувањето за цените во рок од 
осум дена од денот на приемот на барањето на заедницата 
за работи на цените. 
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Ако самоуправната организација односно заедница 
не го дополни известувањето за цените во рокот од став 1 
на оваа точка, ќе се смета дека известувањето не е ни под-
несено. 

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на цени-
те на новите производи од точ. 2 и 3 на оваа одлука, како и 
на цените на производите и услугите од тие точки што са-
моуправните организации односно заедници првпат ги 
произведуваат односно вршат. 

За новите производи од став 1 на оваа точка, самоуп-
равните организации односно заедници, покрај податоци-
те од точка 4 (освен под 4 и 6) и одлуката од точка 5 на 
оваа одлука, доставуваат и: 

1) доказ дека производите од известувањето за цените 
се нови производи, според одредбите на Одлуката за опре-
делување што се смета како нови производи кои се резул-
тат од домашната научноистражувачка и развојна работа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/80); 

2) мислење од соодветното општо здружение во рам-
ките на Стопанската комора на Југославија или на стопан-
ската комора на републиката односно стопанската комора 
на автономната покраина за тоа дали е во прашање нов 
производ, како и за нивото на предложената цена - завис-
но од тоа дали се работи за производи од надлежност на 
федерацијата или на републиката односно на автономната 
покраина. 

За производите и услугите од став 1 на оваа точка 
што првпат ги произвбедува односно врши, самоуправна-
та организација односно заедница, покрај податоците од 
точка 4 и одлуката од точка 5 на оваа одлука, доставува и 
доказ дека цените на производите и услугите од известува-
њето за цените се формирани до нивото на цените на исти 
односно слични или сродни производи и услуги, што се 
формирани и применети на пазарот во согласност со про-
писите. Како доказ за тоа служи податокот за постојната 
цена на ист односно сличен или сроден производ на друг 
производител односно вршител на услуги, со тоа што ќе 
се назначи и називот на таквиот производ односно услуга, 
со краток опис на основните техничко-технолошки и ко-
мерцијални карактеристики, и називот на производителот 
односно вршителот на услугата. 

8. Самоуправните организации односно заедници 
што ја известуваат Сојузната заедница за работи на цени-
те за цените формирани врз основа на самоуправни спо-
годби, во согласност со одредбите од точка 4 став 6 на Од-

луката за условите и начинот на формирање на цените и 
за општествената контрола на цените во 1984 година се 
должни да ги достават податоците од точка 4 и одлуката 
од точка 5 на оваа одлука, како и текстот на самоуправна-
та спогодба за цените. 

9. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на про-
изводите и услугите што основната организација на 
здружен труд и ги продава на друга основна организација 
на здружен труд во рамките на работна организација од-
носно сложена организација на здружен труд, според од-
редбите од член 13 на Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените. 

10. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат ни на 
производите и услугите од оваа одлука што самоуправни-
те организации односно заедници ги произведуваат однос-
но вршат врз основа на индивидуални порачки на купува-
чите или по пат на јавни лицитации и под услов тие про-
изводи и услуги да не се во редовна сериска програма за 
производство на самоуправната организација односно за-
едница, како и тие производи и услуги да му се испорачу-
ваат на познат краен потрошувач. 

11. За производите и услугите што не се наведени во 
точ. 2 и 3 од оваа одлука, ниту за нив е определено дека це-
ните можат да се менуваат врз основа на самоуправна спо-
годба за цените или со пропис на надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница (точ. 4, 8 и 9 на Одлука-
та за условите и начинот на формирање на цените и за 
општествената контрола на цените во 1984 година), само-
управната организација односно заедница доставува из-
вестување за цените до надлежната заедница за работи на 
цените најдоцна во рок од осум дена од денот на почето-
кот на применувањето на цените од известувањето за це-
ните. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на 
земјоделските опроизводи. 

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

Бр. 8/4 
27 април 1984 година 

Претседател 
на Советот на Сојузната 

заедница за работи 
на цените, 

Никола Филиповић, е. р. 

П О Д А Т О Ц И 

ШТО ГИ СОДРЖИ ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЦЕНИТЕ КОЕ САМОУПРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ОДНОСНО ЗАЕД-
НИЦА ГО ДОСТАВУВА ДО ЗАЕДНИЦАТА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ 

N. 

Матичен број под кој ро единствениот регистар на организациите односно заедниците се води основната организација 
на здружен труд 

Назив на производот - ус- Тарифен број под 
лугата (опис на основни- кој предметниот 
те техничко-технолошки 
и комерцијални каракте-
ристики) 

производ е распо-
редуван во Царин-
ската тарифа 

Единица 
на мера-
-шифра и 
назив 

Ниво на цената на производот 
или на услугата 

постој-
на 

новофор-
мирана 

процент 
на зголе-
мувањето 

Вид цена: 
- производи-
телот 
- големопро-
дажна 
- малопро-
дажна 

Износ на 
учеството 
за покри-
тие на тро-
шоците на 
прометот: 
- на голе-
мо 
- на мало 

8 

Услови на продажбата: Место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко исто-
варено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и ел.), начин на пресметка на 
вредноста на ембалажата, со назнака дали е амбалажата повратна или не, височина и начин на 
пресметка на разликата за непродадените стоки и др 

* Шифра на единицата на мера - опрема Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/80, 69/81, 42/83 и 
52/83). 
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\/201. 

\/Ћ 202. 

203. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за условите и начинот на формирање на 
цените и за општествената контрола на цените 
во 1984 година 671 
Одлука за начинот на формирање на продажни-
те цени во прометот на мало, односно на големо 
на производите од надлежност на федерацијата 673 
Одлука за формирање на цените на производите 
од увоз 678 

Страна 

204. Решение за определување на сезонски гранични 
премини за меѓународен поморски сообраќај — 681 

205. Одлука за определување на производите и услу-
гите од надлежноста на сите општествено-поли-
тички заедници за кои самоуправните организа-
ции и заедници не се должни да им доставуваат 
известувања за цените на надлежните заедници 
за работи на цените 681 
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