
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 34 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Повит, фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

4 5 2 . 
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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕ-
НИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕ-

НИТЕ ВО 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите и начинот на формирање 

на цените и за општествената контрола на цените во 1984 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/84) во точка 4 
став 2 во табелата се вршат следните измени и дополнени-
ја: 

1) во гранката 0109 „Производство на обоени мета-
ли" зборовите: „бакар, олово, цинк, глиница, алуминиум, 
магнезиум, антимон" се заменуваат со зборовите: „сите 
производи"; 

2) во гранката 0118 „Производство на базни хемиски 
производи" во првата алинеја, по зборовите: „бикарбона-
ти", се додаваат зборовите: „бакар сулфат, натриум хид-
роксид (солвеј) - за широка потрошувачка, калциум кар-
бид, трихлоретилен и перхлоретилен,", по зборовите: 
„технички гасови" запирката се заменува со точка и запир-
ка, а зборовите: „освен ацитилен;" се бришат, а по зборот: 
„винска", се додава зборот: „лимонска,". Во втората али-
неја по зборовите: „сите производи" запирката и зборови-
те: „освен вештачки ѓубрива" се бришат; 

3) во гранката 0119 „Преработка на хемиски произво-
ди" зборовите: „индустриско-прехранбени" се заменуваат 
со зборовите: „индустриски и прехранбени", а зборовите: 
„бои и лакови" - со зборовите: „премачкувачки средства 
за индустриски цели"; 

4) во гранката 0124 „Производство и преработка на 
хартија" по зборовите: „рото-хартија," се додаваат зборо-
вите: „картони, обична и бранеста лепенка,"; 

5) во гранката 0125 „Производство на текстилни 
предива и ткаенини" по зборовите: „сите производи" се 
додаваат зборовите: „за репродукција"; 

6) во гранката 0130 „Производство на прехранбени 
производи" зборот: „шеќер," се заменува со зборовите: 
„брашно за добиточна храна и трици,"; 

7) по гранката 0300 „Шумарство" се додава нова 
гранка 0604 „Аеродромски услуги". 

Став 4 се брише. 
2. Во точка 8 во третиот и четвртиот ред одозгора по 

зборот: „гас" запирката се заменува со точка и запирка, а 
зборовите: „сурова нафта и деривати на нафта; вештачки 
ѓубрива;" се бришат, а во шестиот ред одозгора зборот: 
„цигари;" се брише. 

3. Во точка 9 во четвртиот ред одозгора зборот: 
„леб", се заменува со зборовите: „леб и печива." а по збо-
ровите: „пастеризирано млеко", запирката се заменува со 
точка и запирка, а зборовите: „брашно за добиточна храна 
и трици;" се бришат. 

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

Е. п. бр. 354 
30 август 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет N 

Потпретседател 
Борисав Сребрни, е. р. 

4 5 3 . 

Врз основа на член 4 став 6 од Законот за обврските 
на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/74, 68/81 и 57/83), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРАЗМЕР-
НИОТ ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПО-
СТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ШТО ИМ СЕ НАДОМЕСТУВААТ НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВА-
ЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВ-

ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1983 ГОДИНА 
1. За пензиите на борците од Народноослободителна-

та војна што во целост го товарат буџетот на федерација-
та, на самоуправните интересни заедници за пензиско и 
инвалидско осигурување на републиките и автономните 
покраини им се надоместуваат за 1983 година, на име во-
дење на постапката за остварување на правото на пензија, 
просечни трошоци во износ од 825 динари. 

2. За пензиите на борците од пред 9 септември 1943 
година што делумно го товарат буџетот на федерацијата, 
а кои се усогласени во 1983 година според одредбите на 
член 58 став 2 од Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување на самоуправните инте-
ресни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на 
републиките и автономните покраини им припаѓа надо-
мест за водење на постапката за усогласување на пензии-
те, во износ од 416 динари за 1983 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 309 
31 мај 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 
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Врз основа на член 72 од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на органите на федерацијата и за потреби-
те на остварувањето на правата и должностите на федера-
цијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/84 и 
42/84), во точка 1 во одредбата под 1 бројот: 
„11.314,629.500" се заменува со бројот: „11.713,614.000", а 
во ставот 2 бројот: „1.728,867.648", се заменува со бројот: 
„1.329.883.148". 

2. Во Распоредот на девизите за 1984 година, кој е сос-
тавен дел на Одлуката за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на органите на федерацијата и за по-
требите на остварувањето на правата и должностите на 
федерацијата за 1984 година, ред. бр. 64, 65 и 67 се менува-
ат и гласат: 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 348 
26 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

455. 

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за Службата 
на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РОКОВИТЕ ЗА ОБРАБОТКА И ОБЈАВУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ИНФОР-
МАЦИИ И АНАЛИЗИ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕС-
ТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛА-

ТА ЗЕМЈА 

„64 Туристички сојуз на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 172.000 
-претставништва 145,336.000 
- други плаќања 389,590.000 

Вкупно: 

Вкупно: 

Вкупно: 

67 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународ-
ната трговска комора 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

78.000 
768.000 

Вкупно: 

535.098,000 

535.098,000 

65 Стопанска комора на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 3,250.000 
- претставништва 288,963.000 
- саеми и изложби 162.546.000 
- котизации 2.970.000 
- други плаќања 3.951.000 
стоковни плаќања 

461,680.000 
840.000 

462,520.000 

бб Задружен сојуз на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 261.000 
- котизации 592.000 853.000 

853.00 

846.000 

846.000 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат роковите за обра-

ботка и објавување на публикации за финансиските пода-
тоци, показатели, информации и анализи од статистички-
те истражувања од интерес за целата земја од делокругот 
на Службата на општественото книговодство. 

Под рокови за обработка на финансиски податоци и 
показатели, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
и роковите за обработка на финансиски податоци и пока-
затели за организационите единици на Службата на оп-
штественото книговодство (филијали, централи и Служба-
та на општественото книговодство на Југославија) како и 
роковите во кои Службата на општественото книговод-
ство на Југославија (во натамошниот текст: СОКЈ) ги об-
јавува податоците, показателите, информациите и анали-
зите. 

Обработка на податоци и показатели 

Член 2 
Под рокови утврдени со овој правилник се подразби-

раат роковите за доставување на извештаи односно на об-
работени податоци на соодветни носители (медиуми) меѓу 
организационите единици на Службата на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: „Службата"), во 
смисла на член 1 став 2 од овој правилник. 

Ако последниот ден на рокот од став 1 на овој член 
паѓа во недела или на ден на државен празник, рокот исте-
кува со истекот на првиот нареден ден. 

Член 3 
За обработка на финансиски податоци и показатели 

од месечните статистички истражувања се утврдуваат 
следните рокови за организационите единици на Служба-
та: 



Р о к о в и 
Назив на статистичкото истражување 

Филијала 
Назив на статистичкото истражување 

Филијала Централа СОКЈ 

1 2 3 4 

1. Месечен извештај за расчленетиот промет на жиро и 
на другите сметки на корисниците на општествени 
средства (Р-1) 10 во мес. 17 во мес. 20 во мес. 

2. Месечен извештај за плаќањата извршени за сметка на 
членови на интерната банка (Р-1) 10 17 20 

3. Месечен извештај за постапката за санација (С) 10 17 20 
4. Месечен извештај за неизвршените обврски на корис-

ници на општествени средства евидентирани во редос-
ледот на наплатата кај СОК (Л) 06 10 16 

5. Месечен извештај за наплатата на приходите на ОПЗ и 
нивните фондови, на СИЗ и други самоуправни орга-
низации и нивната распределба на корисниците (Б-2) 08г " 12 14 

6. Месечен извештај за исплатите за инвестиции од сред-
ствата на инвестиционите кредити во користење (ИН-

14 -К-1) 14 17 19 
7. Месечен извештај за исплатите за инвестиции од сред-

ствата на корисниците на општествени средства (ИН-
-1) 12 во мес. 17во мес. 19 во мес. 

8. Збирна обработка на податоците за инвестиции врз ос-
нова на извештаите Р-1, ИН-1 и ИН-К-1 - 18 20 

9. Месечен извештај за кредитите за обртни средства (К-
13 16 18 

10. Статистичко следење за паричните примања и издава-
ња на населението - - 23 

11. Месечен извештај за бруто прометот и салдо на смет-
ките на корисниците на општествени средства кај 
Службата (КН-1-СОК) 06 09 12 

12. Месечна спецификација на средствата на депозити по 
видување на корисниците на општествени средства 
(КН-2-СОК) 06 09 12 

По исклучок од роковите утврдени во став 1 на овој член, за статистичките истражувања: Месечен извештај за 
бруто-прометот и за салдото на сметките на корисниците на општествени средства кај Службата (КН4-СОК) и Месеч-
ната спецификација на средствата на депозити по видување на корисниците на општествени средства (КН-2-СОК), пора-
ди изработка на заклучната состојба во организационите единици на Службата, роковите за декември се: 

за филијалите 10.01. 
% за централите 15.01. 

за СОКЈ 18.01 

Член 4 
За обработка на финансиските податоци и показателите од статистичките истражувања врз основа на перио-

дичните пресметки (за три, шест и девет месеци) на корисниците на општествени средства и на други статистички ис-
тражувања се утврдуваат следните рокови за организационите единици во Службата: 

Назив на статистичкото истражување р о к о в и 
Филијала Централа СОКЈ 

1 2 3 4 

Периодични пресметки 
1. Организации на здружен труд: 
1.1. Податоци од пропишаните обрасци за ОЗТ во облас-

та на стопанството и аналитички табели и индикато-
ри за периодот: 
- 1-III 09.05. 15.05. 17.05. 
- 1 - V I 09.08. 15.08. 17.08. 
-1-IХ 09.11. 15.11. 17.11. 
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1 2 3 4 

1.2. Основни податоци на организациите на здружен 
труд на стопанството, за периодот: 
- I-III - - 17.05. 
- I -VI - - 17.08. 
- I - IX - - 17.11 

1.3. Организации на здружен труд во областа на стопан-
ството што работат со загуба, за периодот: 
- I-III 09.05. 15.05. 18.05. 
- I -VI 09.08. 15.08. 18.08. 
- I - IX 09.11. 15.11. 18.11. 

1.4. Податоци од пропишаните обрасци за ОЗТ од оп-
штествените дејности и аналитички табели и индика-
тори, за периодот: 
- I-III 14.05. 19.05. 21.05. 
- I-VI 14.08. 19.08. 21.08. 
- I - IX 14.11. 19.11. 21.11. 

1.5. Основни податоци на организациите на здружен 
труд од општествените дејности, за периодот: 
- I-III - - 21.05. 
- I -VI - - 21.08. 
- I - IX _ _ 21.11. 

1.6. Организации на здружен труд од општествените деј-
ности што работат со загуба, за периодот: 
- I-III 14.05. 19.05. 22.05. 
- I -VI 14.08. 19.08. 22.08. 
- I - IX 14.11. 19.11 22.11. 

1.7. Работни заедници на организациите и заедниците, за 
периодот: 
- I-III 16.05. 21.05. 24.05. 
-I-VI 16.08. 21.08. 24.08. 
- I - IX 16.11. 21.11 24.11. 

2. Банки, за периодот: 
- I-III 16.05. 22.05. 25.05. 
- I -VI 16.08. 22.08. 25.08. 
- I - IX 16.11. 22.11. 25.11. 

3. Заедници за осигурување на имоти и лица, за перио-
дот: 
- I—III 16.05. 23.05. 26.05. 
- I -VI 16.08. 23.08. 26.08. 
- I - IX 16.11. 23.11. 26.11. 

4. Самоуправни интересни заедници, за периодот: 
- I-III 18.05. 24.05. 27.05 
-I -VI 18.08. 24.08. 27.08. 
- I - IX 18.11. 24.11. 27.11. 

5. Органи и организации на општествено-политичките 
заедници за периодот: 
- I-III 21.05. 25.05. 28.05. 
- I -VI 21.08. 25.08. 28.08. 
- I - IX 21.11. 25.11. 28.11. 

6. Буцети на општествено-политичките заедници, за пе-
риодот: 

29.05. - I-III 21.05. 26.05. 29.05. 

-I-VI 29.08. 26.08. 26.08. 

- I - IX 21.11. 26.11. 29.11. 
7. Претпријатија, банки, осигурителни организации и 

други единици во странство, за периодот: 
- I -VI 16.09. 21.09. 26.09. 
- I - I X 16.12. 21.12 26.12 
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8. Податоци за работно-деловна единица во странство 
(ПЕ-2), за периодот 1-У1 16.09. 21.09. 26.09. 

9. Податоци за мешовито претпријатие во странство 
(МПС), за периодот 1-У1. 16.09. 21.09. 26.09. 

10. Споредбени показатели за искажување на резултати-
те од работата на работниците и од работењето на 
основните организации на здружен труд на стопан-
ството, за периодот 1-У1 20.08. 

11. Споредбени показатели на резултатите од работата на 
работниците и од работењето на организациите на 
здружен труд на стопанството, по општините, за пери-
одот 1-У1 22.08. 

12. Споредбени показатели за искажување на резултатите 
од работата на работниците и од работењето на основ-
ните организации на здружен труд од општествените 
дејности, за периодот 1-У1 22.08. 

13. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на организациите на здружен труд, за пери-
одот 1-У1 24.08. 

14. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на работните заедници, за периодот 1-У1 24.08 -

15. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на заедниците за осигурување, за периодот 
1-У1 28.08. 

16. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на самоуправните интересни заедници, за 
периодот 1-У9 29.08 

17. Податоци за работењето на организациите на здружен 
труд на малото стопанство, за периодот 1-У1 - _ 30.08 
Други статистички истражувања 

1. Полугодишен извештај за обезбедување средства и 
плаќања за инвестиции во тек (ИН-ОБ 100,101,102 и 
103): 
- со состојба на 30.03. 

1. Полугодишен извештај за обезбедување средства и 
плаќања за инвестиции во тек (ИН-ОБ 100,101,102 и 
103): 
- со состојба на 30.03. 10.05. 15.05. 20.05. 

- со состојба на 30.09. 10.11. 15.11. 20.11. 
2. Тримесечен извештај за примена на инструментите за 

обезбедување на плаќањата (ОП), за периодот: 

- 1-Ш 10.04. 15.04 20.04. 

-1-У1 10.07. 15.07 20.07. 

- М Х 10.10. 15.10. 20.10. 

- 1-ХП 10.01. 15.01. 20.01. 

Член 5 
За обработка на податоците и показателите од годишните статистички истражувања врз основа на завршните 

сметки на корисниците на општествени средства и од други статистички истражувања, се утврдуваат следните рокови 
за организациони единици во Службата: 

1 2 3 4 

Завршни сметки 

1. Организации на здружен труд: 
1.1. Податоци од пропишаните обрасци за организации-

те на здружен труд на стопанството и аналитички та-
бели и индикатори 11.03. 17.03. 20.03. 

1.2. Основни податоци на организациите на здружен 
труд на стопанството - _ 20.03. 

1.3. Организации на здружен труд на стопанството што 
работат со загуба 11.03. 17.03. 21.03. 
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1.4. Податоци од пропишаните обрасци за организации-
те на здружен труд од општествените дејности и ана-
литички табели и индикатори 14.03. 20.03. 23.03. 

1.5. Основни податоци на организациите на здружен 
труд од општествените дејности - - 23.03. 

1.6. Организации на здружен труд од општествените деј-
ности што работат со загуба 14.03. 20.03. 24.03. 

1.7. Работни заедници на организации и заедници 16.03. 22.03. 25.03. 

1.8. Податоци за акумулативната и репродуктивната 
способност на организациите на здружен труд на 
стопанството 26.03. 

1.9. Податоци за задолженоста на организациите на 
здружен труд 

2. Банки 
3. Заедници за осигурување на имоти и лица 
4. Самоуправни интересни заедници 

17.03. 
18.03. 
20.03. 

23.03. 
24.03. 
26.03. 

27.03. 
26.03. 
27.03. 
29.03. 

5. Органи и организации на општествено-политичките 
заедници 21.03. 27.03. 30.03. 

6. Буџети на општествено-политичките заедници 22.03. 28.03. 31.03. 

7. Други корисници на општествени средства 24.03. 30.03. 02.04. 

8. Определени корисници на општествени средства 24.03 30.03. 02.04. 

9. Претпријатија, банки, осигурителни организации и 
други единици во странство 10.04. 16.04. 20.04. 

10. Податоци за работно-деловна единица во странство 
(ПЕ-2) 10.04 16.04. 20.04. 

11. Податоци за вложувања на средства на странски лица 
(ВССЛ) 10.04. 16.04. 20.04. 

12. Податоци за мешовито претпријатие во странство 
(МПС) 10.04. 16.04. 20.04. 

13. Наспоредни показатели за искажување на резултатите 
од трудот на работниците и од работењето на основ-
ните организации на здружен труд во областа на сто-
панството 23.03. 

14. Наспоредни показатели на резултатите од работата на 
работниците и од работењето на основните организа-
ции на здружен труд во областа на стопанството, по 
општини 25.03. 

15. Наспоредни показатели за искажување на резултатите 
од трудот на работниците и од работењето на основ-
ните организации на здружен труд од општествените 
дејности 23.03. 

16. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на организациите на здружен труд _ _ 27.03. 

17. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на работните заедници 

18. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на банките и на другите финансиски орга-
низации 

- - 27.03. 

28.03. 

19. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на заедниците за осигурување _ _ 29.03. 

20. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на самоуправните интересни заедници 31.03. 
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21. Минимум задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување на 
плановите на месните заедници - - 04.04. 

22. Податоци за работењето на организациите на здружен 
труд на малото стопанство - - 05.04. 

Други статистички истражувања 

1. Ревалоризација на основните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка на корисниците на оп-
штествени средства (П) 15.04. 22.04. 25.04. 

2. Ревалоризација на основните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка на претпријатија, банки, 
осигурителни организации и на други работни едини-
ци во странство (П) 23.04. 15.05. 20.05. 

3. Годишен извештај за бројната состојба на корисници-
те на општествени средства (БСК) 20.01. 28.01. 15.02. 

4. Пресметка на обртните средства и на изворите на об-
ртни средства (ОБС) 25.03 01.04 05.04 

Објавување на статистички податоци, показатели, инфор-
мација и анализи 

Член 6 
Врз основа на обработката на податоците и показате-

лите СОКЈ ги објавува, во периодични публикации, фи-
нансиските податоци и показатели, што ги издава месеч-
но, тримесечно, полугодишно и годишно. 

Под публикации на Службата, во смисла на овој пра-
вилник се подразбираат: статистички соопштенија, ста-
тистички билтени, публикации за наспоредни показатели, 
публикации за единствени показатели за планирање, ин-
формации и анализи на Службата. 

Член 7 
За објавување на обработени податоци и показатели 

на Службата, се утврдуваат следните рокови: 

Месечни публикации Рок 

1. Статистички билтен 
2. Соопштение за наплата на приходите на 

ОПЗ, на СИЗ од општествените дејности и на 
други самоуправни организации и фондови и 
нивна распределба на корисници и приходи 
за општи-општествени заеднички и други по-
треби 

3. Соопштение за исплатите за инвестиции во 
основни средства од сопствени средства на 
корисниците на општествени средства и од 
средства на кредити на банкарските организа-
ции 

4. Соопштение за исплатените чисти лични до-
ходи 

5. Соопштение за паричните примања и издава-
ња на населението од односите со општестве-
ниот сектор 

6. Соопштение за паричните средства за корис-
ниците на општествени средства 

7. Соопштение за санација поради непокриена-
та загуба по завршната сметка 

8. Соопштение за неизвршените обврски на ко-
рисниците на општествени средства, евиден-
тирани во редоследот за наплата кај Служба-
та 

15 во мес. 

17 

23 

23 

26 

15 

23 

19 

Тримесечни публикации 

1) Статистички билтен за податоците од перио-
дичните пресметки на организациите на 
здружен труд на стопанството во наспореден 
преглед на СФРЈ, СР и САП, за периодот: 

- 1 - III 
- 1 -VI 
- 1 - IX 

2. Статистички билтен за податоците од перио-
дичната пресметка на организациите на 
здружен труд од општествените дејности во 
наспореден преглед за СФРЈ, СР и САП, за 
периодот: . 
- 1-Ш 
-1-У1 
-1-1Х 

3. Статистички билтен за податоците од перио-
дичната пресметка на банките и други финан-
сиски организации и на заедниците за осигу-
рување на имоти и лица, за периодот: 
- М И 
- I—VI 
- М Х 

4. Статистички билтен за податоците од перио-
дичната пресметка на самоуправните инте-
ресни заедници, за периодот: 
- 1-111 
- 1—VI 
- М Х 

5. Статистички билтен за податоците од перио-
дичната пресметка на општествено-политич-
ките заедници за периодот: 
- М И 
-1-У1 
- М Х 

Полугодишни публикации 
1. Публикација за наспоредните показатели на 

резулатите од трудот на работниците и од ра-
ботењетб на основните организации на 
здружен труд на стопанството, по периодич-
ната пресметка, по општини, за периодот 
I -VI 

Рок 

22.05. 
22.08. 
22.11. 

25.05. 
25.08. 
25.11. 

01.06. 
01.09. 
01.02. 

02.06. 
02.09. 
02.12. 

04.06. 
04.09. 
04.12. 

02.09. 
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2. Публикација за наспоредните показатели на 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основните организации на 
здружен труд на стопанството, по периодич-
ната пресметка, поединечно, по подгрупи на 
дејности, за периодот 1-У1 28.09. 

Публикација за наспоредните показатели на 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основните организации на 
здружен труд на стопанството, по периодич-
ната пресметка по дејности, поединечно за си-
те организации на здружен труд во СФРЈ, за 
периодот 1-У1 15.10. 

Публикација за единствените показатели за 
планирањето по периодичната пресметка на 
основните организации на здружен труд на 
стопанството во наспоредниот преглед за 
СФРЈ, СР и САП по дејности, за периодот 
I—VI 20.10. 

5. Публикација за единствените показатели за 
планирање по периодичната пресметка на ор-
ганизациите на здружен труд од општествени-
те дејности за СФРЈ, СР и САП, за периодот 
I—VI 25.10. 

6. Публикација за единствените показатели за 
планирање по периодичната пресметка на ра-
ботните заедници за СФРЈ, по дејности, за пе-
риодот 1-У1 27.10. 

7. Публикација за единствените показатели за 
потребите на планирањето од периодичната 
пресметка на самоуправните интересни заед-
ници, за периодот 1-У1 07.09. 

Публикација за наспоредните показатели на 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основните организации на 
здружен труд на стопанството по завршната 
сметка, поединечно, по подгрупи на дејности 29.04. 

5. Публикација за наспоредните показатели на 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основните организации на 
здружен труд на стопанството по завршната 
сметка, по дејности, поединечно за сите ос-
новни организации на здружен труд во СФРЈ 15.05. 

6. Публикација за единствените показатели за 
планирање по завршната сметка на основни-
те организации на здружен труд на стопан-
ството за СФРЈ, СР и САП, по дејности 20.05. 

7. Публикација за единствените показатели за 
планирање по завршната сметка на органи-
зациите на здружен труд на општествените 
дејности за СФРЈ, СР и САП, по дејности 30.05. 

8. Публикација за единствените показатели за 
планирање по завршната сметка на работни-
те заедници за СФРЈ, по дејности 10.06. 

9. Статистички билтен за податоците од за-
вршните сметки на банките и други финан-
сиски организации и на заедниците за осигу-
рување на имоти и лица 04.04. 

10. Статистички билтен за податоците од за-
вршната сметка на самоуправните интерес-
ни заедници 06.04. 

8. Публикација за наспоредните показатели на 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на организациите на здружен 
труд на малото стопанство и поединечно, по 
подгрупи на дејности, за периодот 1-У1 30.10. 

11. Публикација за единствените показатели за 
потребите на планирањето од завршната 
сметка на самоуправните интересни заедни-
ци 09.04. 

9. Публикација за единствените показатели за 
планирање, по периодичната пресметка на ос-
новните организации на здружен труд на ма-
лото стопанство за СФРЈ, СР и САП, за пери-
одот 1-У1 

Годишни публикации 

03.11. 

12. Статистички билтен за податоците од за-
вршната сметка на буџетот на општествено-
-политичката заедница 09.04. 

13. Статистички билтен за податоците од за-
вршната сметка на други и на определени 
корисници на општествени средства 10.04. 

1. Статистички билтен за податоците од за-
вршната сметка на организациите на 
здружен труд на стопанството по напоре-
ден преглед за СФРЈ, СР и САП, и збирно за 
сите области 28.03. 

14. Публикација за наспоредните показатели на 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на организациите на здружен 
труд на малото стопанство, поединечно по 
подгрупи на дејности, по завршната сметка 05.06. 

2. Статистички билтен за податоците од за-
вршната сметка на организациите на 
здружен труд од општествените дејности, во 
наспореден преглед за СФРЈ, СР и САП 31.03. 

15. Публикација за единствените показатели за 
планирање по завршната сметка на органи-
зациите на здружен труд на малото стопан-
ство за СФРЈ, СР и САП, по дејности 10.06. 

3. Публикација за наспоредните показатели на Член 8 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основните организации на Врз основа на обработените финансиски податоци и 
здружен труд на стопанството по завршната показатели, Службата изработува и објавува информации 
сметка, по општини 05.04. и анализи во следните рокови: 
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Тримесечни информации и анализи 

1. Информација (анализа) за финансис-
ките резултати од работењето на ор-
ганизациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството, според подато-
ците од периодичните пресметки, за 
периодот: 
- I - I I I 
- I -VI 
- I - I X 

2. Информација за загубите на организа-
циите на здружен труд од областа на 
стопанството, според податоците од 
периодичните пресметки, за перио-
дот: 
- I -VI 
- I - I X 

3. Информација за работењето на банки-
те, според податоците од периодични-
те пресметки, за периодот: 
- I-III 
- I -VI 
- I - I X 

4. Информација за работењето на заед-
ниците за осигурување на имоти и ли-
ца според податоците од периодични-
те пресметки, за периодот: 
-1—III 
- I -VI 
- I - I X 

5. Информација за финансиските резул-
тати од работењето на организациите 
на здружен труд од општествените 
дејности, според податоците од перио-
дичните пресметки, за периодот: 
- I-III 
- I -VI 
- I - I X 

6. Информација за загубите на организа-
циите на здружен труд од општестве-
ните дејности, според податоците од 
периодичните пресметки, за перио-
дот: 
- I -VI 
- I - I X 

7. Информација за движењето на општа-
та и заедничката потрошувачка, за пе-
риодот: 
- I-III 
- I -VI 
- I-ИХ 

8. Информација за извршените плаќања 
за инвестиции и за налозите што не 
можеле да се исплатат од сметките на 
должниците, банката на гарантот и су-
пергарантот, за периодот: 
- I-XII претходната година 
-1—III текуштата година 
- I-VI 
- 1-ИХ 

Полугодишни информации и анализи 

06.06. 
06.09. 
06.12. 

20.09. 
20.12. 

14.06. 
14.09. 
14.12. 

14.06. 
14.09. 
14.12. 

08.06. 
08.09. 
08.12. 

20.09. 
20.12. 

30.06. 
30.09. 
30.12. 

30.04. 
05.05. 
05.08. 
05.11. 

3. Информација за изградбата на поголеми ин-
вестициони објекти во СФРЈ, со состојба на: 
31. III 25.06. 
30.IX 25.12. 

4. Информација за инвестициите во тек и за ни-
вното покривање, со состојба на: 
31.111 15.06. 
30.IX 15.12. 

Годишни информации и анализи 

1. Информација (анализа) за финансиските ре-
зултати од работењето на организациите на 
здружен труд од областа на стопанството 
според податоците од завршната сметка 12.04. 

2. Информација за загубите на организациите 
на здружен труд од областа на стопанството, 
според податоците од завршната сметка 20.04. 

3. Информација за акумулативната и репро-
дуктивната способност на организациите на 
здружен труд од областа на стопанството 
според податоците од завршната сметка 08.06. 

4. Информација за резултатите од работењето 
на претпријатија, банки, осигурителни орга-
низации и други единици и мешовити прет-
пријатија и вложување на странски средства 
во домашни организации на здружен труд во 
странство, според податоците од завршната 
сметка 18.05. 

5. Информација за работењето на банките, спо-
ред податоците од завршната сметка 20.04. 

6. Информација за работењето на заедниците 
за осигурување на имоти и лица, според под-
атоците од завршната сметка 20.04. 

7. Информација за финансиските резултати од 
работењето на организациите на здружен 
труд на општествените дејности, според под-
атоците од завршната сметка 16.04. 

8. Информација за загубите на организациите 
на здружен труд од општествени дејности, 
според податоците од завршната сметка 20.04. 

9. Информација за приходите и расходите на 
други и на определени корисници на општес-
твени средства, според податоците од за-
вршната сметка 20.04. 

10. Информација (анализа) за движењето на оп-
штата и заедничката потрошувачка 31.03. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1. Информација за резултатите од работењето 
на претпријатија, банки, осигурителни орга-
низации и други единици во странство, по 
периодичната пресметка, за периодот I-IX 
претходната година 16.01. 

2. Информација за остварените резултати од 
работењето на претпријатија, банки, осигу-
рителни организации и други единици во 
странство, по периодичната пресметка за пе-
риодот I-VI текуштата година 16.10. 

31. Бр. 25/26 
13 април 1984 година 

Београд 

Генерален директор 
на Службата на општественото 

книговодство, 
М-р Џемшит Дурити, е. р. 
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Врз основа на член 1056 ст. 2 до 4 н член 56 од Законот за основите на системот на цените и за општествената 
контрола и цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84) и точка 4 став 5 на Одлуката за условите и начинот 
на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/84 и 
/84), во соработка со републичките и покраинските заедници за работи на цените, Советот на Сојузната заедница за ра-
боти на цените донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА КОИ САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМ 
ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ 

ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 
1. Организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и 

заедници (во натамошниот текст: самоуправни организации односно заедници) не се должни на надлежните заедници за 
работи на цените да им доставуваат известувања за цените на своите производи и услуги, освен за производите и услу-
гите утврдени со оваа одлука. 

2. Самоуправните организации односно заедници се должни, покрај известувањата за промената на цените од 
точка 4 на Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 го-
дина, да и доставуваат на Сојузната заедница за работи на цените известување за промена на цените најдоцна 30 дена 
пред денот на почеткот на применувањето на цените од известувањата за цените, за следните производи, и тоа за: 

Гранка Група Подгрупа ^ Назив и опис на дејноста 

1 2 3 4 

01306 013060 Производство на шеќер 
01332 013320 Преработка на тутун: 

производство на цигари 

3. Самоуправните организации односно заедници се должни на републичките и покраинските заедници за ра-
боти на цените да им доставуваат известувања за цените најдоцна 30 дена пред денот на почетокот на применувањето 
на цените од известувањата за цените, за следните производи, и тоа за: 

Гранка Група Подгрупа Назив и опис на дејноста 

1 2 3 4 

0102 Производство на јаглен: јаглен за широка потрошувачка 
013041 Колење на добиток - свежо месо: јунешко месо, свинско 

месо и месо од згоени пилиња - бројлери 

4. Самоупавните организации односно заедници се должни на Сојузната заедница за работи на цените да и до-
ставуваат известувања за цените заради следење најдоцна во рок од осум дена од денот на почетокот на применувањето 
на цените од известувањата за цените за следните производи и услуги од надлежноста на федерацијата: 

Гранка Група Подгрупа Назив и опис на дејноста 

1 2 3 4 
• Област - 01 Индустрија и рударство 

0105 01050 010500 Производство на нафтени деривати: сите производи освен 
оние за кои со посебен пропис на Сојузниот извршен совет 
е определен начинот на промена на цените 

010999 Производство на неспомнати обоени метали: сите произ-
води 

0112 Производство на соли: сите соли, освен сол за хемиска 
преработка и за индустријата на кожа 

011211 Производство на рамно стакло: сите производи 
011219 Производство на друго стакло: оптичко стакло 
011299 Друга преработка на неметални минерали: природни и 

вештачки брусеви, брусна хартија и платно за брусење 
011312 Производство на метален инсталационен материјал: сите 

производи 
01142 011420 Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни и 

жнеачки. 
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1 2 3 4 

01143 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, 
мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизаци-
ја на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите 
производи, освен: машини за сметање (освен електрон-
ски), книговодствени машини, системи на машини со дуп-
чени картички, регистарски каси, машини за пушување, 
неспоменати машини за мерење на тежина, машини за ко-
пирање и фотокопирање (освен машини за фотокопирање 
од гранката 0117) и други канцелариски машини, лабора-
ториски и научни инструменти, хируршки, медицински и 
забарски машини и инструменти и опрема, како и прециз-
ни ортопедски и протетски средства; и освен часовници од 
сите видови, делови, кутии и механизми, како и механиз-
ми за временско регулирање 

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

011523 Производство на патнички автомобили: сите производи 
011524 Производство на трактори: сите производи 
011723 Производство на комуникациони апарати и уреди: обични 

телефонски апарати - автоматски телефони за јавни го-
ворници - автоматски, секретарски гарнитури - автомат-
ски, други телефонски апарати - автоматски и телеприн-
тери 

011724 Производство на мерна и регулациона опрема, на сред-
ства за управување и автоматизација во индустријата и 
сообраќајот: електрични и електронски броила и уреди за 
управување со тие броила 

011741 Производство на термички апарати: електрични шпорети 
и комбинирани, и бојлери за домаќинството 

011743 Производство на апарати и уреди за перење и сушење: ма-
шини за перење алишта во домаќинството 

01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделството): на-
триум и калиум: сулфид, сулфит, бисулфит, метабисулфит 
хлорат, хипохлорит, бикарбонат: соли на магнезиум и ба-
риум; 
флу орни соединенија; 
технички гасови, освен ацетилен; 
киселини и анхидриди на киселини: млечна, винска, оцет-
на, борна и хромна; 
производи од преработка на кокс и камен јаглен; 
екстракти на дрво, резоноиди, конкрети, колофониум и 
терпентин, деривати на сува дестилација на дрво 

01192 011920 Производство на средства за перење и козметички препа-
рати: детергенти 

01308 013080 Производство на растителни масла и масти: растителни 
масти за јадење, шортенинг, коил и пекол, растителна мрс 
и маргарин 

Област 06 - Сообраќај и врски 
060401 Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај: пре-

воз на товар со авиони во внатрешниот сообраќај на ре-
довни линии 

5. Самоуправните организации односно заедници се должни на надлежната заедница за работи на цените нај-
доцна во рок од 8 дена од денот на почетокот на применувањето на цените да и доставуваат известувања за цените зара-
ди следење за следните производи и услуги: 

Гранка Група Подгрупа Назив и опис на дејноста 

1 2 3 4 

Област 01 - Индустрија и рударство 
011232 Производство на градежно-техничка керамика и порце-

лан: електропорцелански производи 
011313 Производство на алат: алат за режење 
011314 Производство на метална амбалажа: челични боци 
011315 Производство на шајки, заковки, вијци и други жичени 

стоки: шајки, заковки и вијци 
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01139 

01192 

01199 

01212 
01213 

01241 

01281 

01305 

011390 Производство на стоки за широка потрошувачка и на дру-
ги метални производи: печки на течни, гасовити и цврсти 
горива и нивни делови; трајно горечки печки, шпорети на 
цврсти горива и нивни делови; 

011420 Производство на земјоделски машини: сите производи, 
освен сеалки, комбајни и жнеалки 

011526 Производство на велосипеди: сите производи 
011722 Производство на радио и телевизиски приемници и на 

електроакустични апарати и уреди; радио и ТВ приемни-
ци и нивен прибор и резервни делови 

011749 Производство на други апарати за домаќинството: пра-
восмукалки 

011799 Производство на неспомнати електротехнички произво-
ди: изолатори и изолационен материјал 

011920 Производство на средства за перење и на козметички про-
изводи: сапуни и средства за нега на забите 

011941 Производство на амбалажа од пластични маси: сите про-
изводи, освен амбалажа за пакување на индустриски и пре-
хранбени производи 

Ф11990 Производство на други хемиски производи: лепила, син-
тетички масти и мазива 

012111 Производство на вар: сите производи 
012120 Производство на цемент: сите производи 
012130 Производство на тули и ќерамиди: сите производи 
012141 Производство на азбестно-цементни производи: сите про-

изводи 
012142 Производство на префабрикувани градежни елементи: си-

те производи 
012143 Производство на битумена^ материјали за патишта и по-

крови: сите производи 
012410 Производство на целулоза и хартија: хартија за пишување 

и печатарска, илустрациона и хартија за списанија, целу-
лозна вата и градежни плочи од хартија 

012421 Производство на хартиена амбалажа: сите производи, ос-
вен натрон-вреќи, тетрапак и тетрабрик амбалажа и амба-
лажа за фармацевтската индустрија 

012699 Производство на неспомнати текстилни производи: вата, 
синтетичка газа и завои 

012810 Производство на кожени обувки: сите производи 
013022 Производство на тестени производи: сите видови на тесте-

ни производи 
013042 Преработка и конзервирање на месо: сувомесести произ-

води полутрајни, колбасичарски производи полутрајни, 
сланина барена, сланина варена, месни конзерви - полут-
рајне животинска маст за јадење, стерилизирани готови 
јадења 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 супи 

013043 Преработка и конзервирање на риба: рибини конзерви 
013050 Преработка и конзервирање на млеко: стерилизирано 

млеко, млеко во прав, храна за доенчиња и мали деца, пу-
тер, сирења: меки, полутврди, тврди и топени, павлака, 
кисело млеко и јогурт 

013073 Производство на кекс и сродни производи: сите произво-
ди 

013099 Производство на мирудин, кавовини и други прехранбени 
производи: пекарски квасец свеж, сурово, пржено и меле-
но кафе 

013111 Производство на алкохол од растително потекло: сите ви-
дови шпиритус 

013122 Производство на минерална вода: минерална вода со при-
родни состојки и СОг 
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1 
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6. Известувањето за цените ги содржи следните пода-
тоци: 

1) назив на производот односно услугата, со краток 
опис на основните техничко-технолошки и комерцијални! 
карактеристики; 

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

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

та формирана според прописите и примената на пазарот 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука; 

5) вкупен растеж на цените на производите односно 
услугите во однос на декември 1983 година; 

6) ниво на новоформираната цена на производот и 
услугата за кои се доставува известувањето за цените; 

7) процент на зголемувањето на цените; 
8) образложение за примената на критериумите за 

формирање на цените од Законот за основите на системот 
на цените и за општествената контрола на цените; 

9) вид на постојните и новоформираните цени (произ-
водителска, големопродажна, малопредажна); 

10) износ на учеството за покритие на трошоците на 
прометот во малопродажната односно во големопро-
дажната цена; 

11) услови на продажбата, постојни или нови: место 
и начин на испорака (франко натоварено во местото на 
производителот, франко растоварено во местото на купу-
вачот, франко склад на купувачот и ел.), начин на пресме-
тување на вредноста на амбалажата, со назнака дали ам-
балажата е повратна или не е, височина и начин на пресме-
тување на разликата за непродадените стоки и др.; 

12) назив на банката кај која самоуправната органи-
зација односно заедница има одобрен кредит за обртни 
средства. 

2 3 4 

Графичка дејност: школски и слични тетратки 
Област 02 - Земјоделство и рибарство 
Земјоделски услуги за растително производство 
Земјоделски услуги за сточарство 
Област 03 - Шумарство 
Искористување на шуми: огревно дрво, ТТ и електростол-
бови, пилоти-шипови, рудничко дрво 
Област 06 - Сообраќај и врски 
Превоз на патници и стоки во поморскиот сообраќај 
Превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
Превоз на патници со такси-автомобили 
ПТТ услуги: претплати за ТТ уреди, трошоци за инстали-
рање на ТГ уреди и испраќање на пакети 
Област 09 - Занаетчиство и лични услуги 
Поправка и одржување на друмски моторни возила: по-
правка на патнички автомобили 
Поправка и одржување на електрични апарати за домаќ-
инството 
Лични услуги и услуги на домаќинствата: хемиско чисте-
ње и фризерски услуги 
Област 10 - Станбено-комунални дејности и уредување на 
населби и простори 
Уредување на населби и простори: приклучоци на мрежа 
(водоводна, каналзациона, електрична, ПТТ и др.) 
Станбена дејност: сите, освен станарини 
Комунални дејности: сите, освен вода, греење, изнесување 
на ѓубре и дистрибуција на гас за широка потрошувачка 
Осигурување: задолжително осигурување на моторни воз-
ила 
Јавни складови и пазаришта: сите услуги 
Новинско-издавачка дејност: политичко-информативни 
весници од локален карактер 
Прикажување на филмови: влезни билети за кино 

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. 

Кон известувањето за цените се доставува и одлуката 
на овластениот орган на самоуправувањето на самоуправ-
ната организација односно заедница за формирањето на 
цените на производите и услугите. 

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на цени-
те на новите производи од точ. 2 до 5 на оваа одлука, како 
и на цените на производите и услугите од тие точки што 
самоуправните организации односно заедници за првпат 
ги произведуваат односно ги вршат. 

За новите производи од став 1 на оваа точка, самоу 
правната организација односно заедница, покрај подато-
ците од точка 6 (освен под 4 и 6) на оваа одлука, доставу-
ваат: 

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 на 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 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, зависно 
од тоа дали се во прашање производи од надлежноста на 
федерацијата или на републиката односно автономната 
покраина. 
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За производите и услугите од став 1 на оваа точка 
што за првпат ги произведува односно ги врши, самоуп-
равната организација односно заедница, покрај податоци-
те од точка 6 на оваа одлука, доставува и доказ дека цени-
те на производите и услугите од известувањето за цените 
се формирани до нивото на цените за исти односно слични 
или сродни производи или услуги, што се формирани и 
применети на пазарот во согласност со прописите. Како 
доказ за тоа служи податокот за постојната цена за ист од-
носно сличен или сроден производ од друг производител 
односно вршител на услуги, со тоа што да се назначат и 
називот на таквиот производ односно услуга, со краток 
опис на основните техничко-технолошки и комерцијални 
карактеристики и називот на производителот односно на 
вршителот на услугите. 

8. Самоуправните организации односно заедници 
што ја известуваат Сојузната заедница за работи на цени-
те за цените формирани врз основа на самоуправни спо-
годби 30 дена пред зголемувањето на цените, во соглас-
ност со одредбите од точка 4 став 5 на Одлуката за усло-
вите и начинот на формирање на цените и за општествена-
та контрола на цените во 1984 година, се должни да ги 
достават податоците од точка 6 на оваа одлука, како и тек-
стот на самоуправната спогодба за цените. 

Самоуправните организации односно заедници од 
точ. 2 до 5 на оваа одлука се должни на надлежните заед-
ници за работи на цените да им достават известување за 
цените со податоците од точка 6 на оваа одлука. 

9. Ако известувањето за цените не ги содржи подато-
ците од точка 6 на оваа одлука, надлежната заедница за 
работи на цените ќе побара писмено од самоуправната ор-
ганизација односно заедница да го дополни известување-
то за цените во рок од осум дена од денот на приемот на 
барањето на заедницата за работи на цените. 

Ако самоуправната организација односно заедница 
не го дополни известувањето за цените во рокот од став 1 
на оваа точка, ќе се смета дека известување не е ни подне-
сено. 

10. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на 
производите и услугите што основната организација на 
здружен труд и ги продава на друга основна организација 
на здружен труд во рамките на работната организација 

односно сложената организација на здружен труд според 
одредбите на член 13 од Законот за основите на системот 
на цените и за општествената контрола на цените. 

И. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат ни на 
производите и услугите од оваа одлука што самоуправни-
те организации односно заедници ги произведуваат однос-
но ги вршат врз основа на индивидуални порачки од купу-
вачи или по пат на јавни лицитации и под услов тие про-
изводи и услуги да не се во редовната 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. 

12. За производите и услугите што не се наведени во 
точ. 2 до 5 на оваа одлука, ниту за нив е определено дека 
цените можат да се менуваат врз основа на самоуправна 
спогодба за цените или со пропис на надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница (точ. 4, 8 и 9 од Одлу-
ката за условите и начинот на формирање на цените и за 
општествената контрола на цените во 1984 година), само-
управните организации односно заедници ќе ги формира-
ат цените на своите производи самостојно според услови-
те на пазарот. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на произ-
водите и услугите од надлежноста на сите општествено-
-политички заедници за кои самоуправните организации и 
заедници не се должни да им доставуваат известувања за 
цените на надлежните заедници за работи на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/84). 

14. Оваа одлука се применува од 1 септември 1984 го-
дина. 

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

01 Бр. 3169/1 
29 август 1984 година 

Белград 

Антон Стипанчић, е. р. 

Претседател 
на Советот на Сојузната 
заедница за работи на це-

ните, 

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 

Матичен број под кој во единствениот регистар на организациите односно заедниците се води основната организација 
на здружен труд 
Матичен број под кој се води организацијата односно заедницата кај Сојузната управа за царини 
Назив на банката кај која организацијата односно заедницата има одобрен кредит за обртни средства 

Назив на производот 
- услугата (опис на 
основните техничко-
-технолошки и ко-
мерцијални каракте-
ристики) 

Тарифен број под 
кој предметниот 
производ е распо-
реден во Царинска-
та тарифа 

Единица на 
мера шифра*) 

и назив 

Ниво на цената на 
производот и услугата 

, телска ПОСТОЈ- новофор- процент _ г о л е м о п р о . 
*« мирана чгптто. ^ 

Вид на цената: Износ на учес-
- производи- -твото за покри-

ва*) на зголе-
мув. дажна 

малопро-
дажна 

-тие на трошо-
ците на проме-
тот: на големо 
и на мало 

Услови на продажбата: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко расто-
варено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и ел.), начин на пресметка на 
вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не, височина и начин на 
пресметка на разликата за непродадените стоки и др 
Образложение за примена на критериумите за формирање на цените од Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола на цените 

*) Шифра на единицата на мера според Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/80,69/81,42/83 и 52/83) 
*) Вкупен растеж на цената во однос на декември 1983 година. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВ-
НОСТА СО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
ЧЛЕН 7 ТОН. 4 И 5 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА СТУДЕНТСКИОТ 
СТАНДАРД 

1. Работната организација „Студентски центар", од 
Белград, поведе постапка пред Уставниот суд на Југосла-
вија за оценување на уставноста и спротивноста со Зако-
нот за здружениот труд на член 7 точ. 4 и 5 од Законот за 
организациите на здружен труд за студентскиот стандард 
(„Службен гласник на СР Србија", бр. 28/78). Предлагачот 
смета дека делегатите на општествената заедница и на 
студентите не можат да одлучуваат за утврдување на 
предлогот за статусните промени на организацијата која 
врши работи на студентскиот стандард и за утврдување 
на предлогот на општиот акт со кој се уредуваат условите 
за извршување на работите и работните задачи на врабо-
тените во оваа организација, бидејќи за наведените праша-
ња можат да одлучуваат само оние што го здружиле тру-
дот во организацијата која врши работи на студентскиот 
стандард. 

Собранието на СР Србија во одговорот наведува дека 
нема основа за оцена на уставноста и спротивноста на 
член 7 од оспорениот закон, бидејќи со овој закон е ут-
врдено дека дејноста на студентскиот стандард е од посе-
бен општествен интерес, а со оспорениот член 7 е предви-
ден начинот на остварувањето на тој интерес. Основот за 
вакво одлучување на односите е член 49 од Уставот на СР 
Србија. 

2. Во член 2 од оспорениот закон се утврдува дека деј-
носта на студентскиот стандард што ја врши организаци-
јата на студентскиот стандард е од посебен општествен 
интерес. Во оспорениот член 7 точ. 4 и 5 е определено пре-
тставници на општествената заедница и студенти да учес-
твуваат во утврдувањето на предлогот за статусните про-
мени на организацијата и во утврдувањето на предлогот 
на општиот акт со кој се уредуваат условите за извршува-
ње на работите односно на работните задачи. 

Во член 49 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со за-
кон и со одлука на собранието на општествено-политичка-
та заедница заснована врз закон може да се утврди дека се 
од посебен општествен интерес определени дејности или 
работи на организациите на здружен труд кои вршат оп-
штествени дејности и да се уреди начинот на остварување 
на посебниот општествен интерес и на остварување на са-
моуправните права на работниците во согласност со тој 
интерес. 

Во член 30 од Законот за здружение 1 чруд е утврдено 
дека организациите на здружен труд за кои со закон или 
врз закон заснована одлука на собранието на општестве-
но-политичката заедница е утврдено дека вршат дејности 
или работи од посебен општествен интерес, должни се тие 
дејности односно работи да ги вршат под условите и на 
начинот со кои се обезбедува остварување на посебниот 
општествен интерес. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија ос-
порените одредби од Законот за организациите на 
здружен труд за студентскиот стандард се согласни со 
член 49 од Уставот на СФРЈ и член 30 од Законот за 
здружениот труд, а учествувањето на делегатите на оп-
штествената заедница и на делегатите на студентите како 
корисници на услуги во одлучувањето кога се утврдува 
предлогот на општиот акт за статусните промени и на оп-
штиот акт со кој се утврдуваат условите за извршување на 
работите, е една од формите на остварувањето на општес-
твениот интерес во организациите на здружен труд што 
вршат дејност на студентскиот стандард. 

3. Врз основа на член 375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот 
на СФРЈ и член 13 став 1 точка 1 и член 29 од Деловникот 
на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југос-
лавија, на седницата одржана на 11 јули 1984 година, доне-
се 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Работната организација 
„Студентски центар", од Белград, за оценување на устав-
носта и спротивноста со Законот за здружениот труд на 
член 7 точ. 4 и 5 од Законот за организациите на здружен 
труд за студентскиот стандард. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседателот на Судот д-р Васил Гривчев и су-
диите: Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Муста-
фа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Боис-
лав Ракиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Сти-
јовић Рамадан Враниќи и д-р Јосиф Трајковиќ. 

У. бр. 225/83 
11 јули 1984 година 

Белград Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Васил Гривчев, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ЧЛЕН 32 СТАВ 1 ТОЧКА 5 НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИ-

ТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Верољуб Паиќ, од Врњачка Бања, до Уставниот 
суд на Југославија даде иницијатива за поведување по-
стапка за оценување на уставноста на Законот за ревало-
ризација на основните средства и на средствата за заед-
ничка потрошувачка на корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/78 и 65/81) по-
ради тоа што на самостојните занаетчии, при оданочува-
њето на личниот доход, не им се признава реална аморти-
зација на основните средства во трошоци за вршење на 
дејноста, како што тоа им е признато на корисниците на 
општествени средства, со што, во однос на корисниците 
на општествени средства, се доведени во нерамноправна 
положба во вршењето на дејноста и во стекнувањето на 
доход на единствениот југословенски пазар. 

Бидејќи утврдувањето на трошоците за вршење на 
дејноста на самостојните занаетчии, кои не влегуваат во 
основицата на оданочувањето, не е уредено со наведениот 
сојузен закон туку со одредбите од член 32 на Законот за 
даноците на граѓаните („Службен гласник на СР Србија", 
бр. 27/77), Судот заклучи дека оваа иницијатива е дадена 
за оценување на овие одредби од републичкиот закон. 

2. Со одредбите од член 32 став 1 точка 5 на Законот 
за даноците на граѓаните е уредено дека како трошоци за 
дејност, што не влегуваат во даночната основица на са-
мостојните занаетчии, не се смета амортизацијата на згра-
да и на деловни простории. 

3. Уставниот суд на Југославија донесе решение за 
поведување постапка за оценување на уставноста на оспо-
рените одредби. 

По барање од Собранието на СР Србија, Уставниот 
суд со заклучокот од 22 март 1983 година му определи на 
Собранието на СР Србија рок од три месеци и за тоа го из-
вести со актот У-240/81 од 22 март 1983 година. 

Со актот број 43-2312/82 од 7 февруари 1984 година 
Собранието на СР Србија го извести Судот дека Извршни-
от совет на Собранието на СР Србија го утврди Нацрт-за-
конот за измени и дополненија "на Законот за даноците на 
граѓаните со кој се предлага измена на оспорените одред-
би. 
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Измените и дополненијата на оспорената одредба не 
се донесени во оставениот рок. 

4. Потрошената вредност односно амортизацијата на 
средствата за работа, вклучувајќи ги тука и зградите и де-
ловните простории што служат за вршење на дејноста на 
самостојните занаетчии, не би можела да се утврди како 
нивни личен доход, односно како даночна основица за 
плаќање на данок од личниот доход. 

Пропишувањето на обврска за самостојните занает-
чии за плаќање данок и на амортизацијата на вредноста 
на зградите и деловните простории ги доведува самостој-
ните занаетчии во нерамноправна положба во вршењето 
на дејноста и во стекнувањето на доходот на единствениот 
југословенски пазар со работниците во организацијата на 
здружен труд која не плаќа даноци и други давачки на 
вредноста на амортизацијата на деловните згради и про-
стории, што не би било согласно со одредбите од член 251 
на Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 ју-
ли 1984 година, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите од член 32 став 1 точка 5 

на Законот за даноците на граѓаните не се во согласност 
со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: пре-
тседателот на Судот д-р Васил Гривчев и судиите: 
Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Воислав Ракиќ, 
Мустафа Сефо, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, 
д-р Александар Фира и Душан Штрбац. 

У-број 240/81 
9 јули 1984 година Претседател 

Белград на Уставниот суд на Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на 
депонирање и враќање на девизи на граѓаните од депо-
зит кај Народната банка на Југославија, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/84, се поткраднала до-
лунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ДЕПОНИРАЊЕ И 
ВРАЌАЊЕ НА ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ДЕПО-

ЗИТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Точка 28 се брише, а точка 29 станува точка 28. 
Од Народната банка на Југославија, Белград, 16 ав-

густ 1984 година 

Петок, 31 август 1984 

С О Д Р Ж И Н А : 
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452. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
условите и начинот на формирање на цените и 
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453. Одлука за утврдување на височината на сраз-
мерниот дел од трошоците за водење на постап-
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456. Одлука за определување на производите и услу-
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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 и за определување на произ-
водите и услугите за кои самоуправните органи-
зации и заедници се должни да им доставуваат 
на заедниците за работи на цените известувања 
за цените заради следење 1112 

Одлука за оценување на уставноста и спротивност 
со Законот на член 7 точ. 4 и 5 од Законот за ор-
ганизациите на здружен труд за студентскиот 
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Одлука за оцена на уставноста на одредбите од член 
32 став 1 точка 5 на Законот за даноците на граѓ-
аните 1118 
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