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350. 
Врз основа на член 26 став 6, член 27 став 4 и член 28 

став 5 од Законот за сметководството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/89), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОД ДЕЛНИ ПОЗИЦИИ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ НА СОС-
ТОЈБАТА, БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ И РАСПОРЕДОТ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правните лица од член 1 став 1 на Уредбата за кон-

тниот план („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/89) - (во на-
тамошниот текст: организациите) ги пополнуваат обрас-
ците пропишани со член 26 став 1, член 27 став 1 и член 28 
став 1 од Законот за сметководството, и тоа: Биланс на 
состојбата на ден година (во натамошниот 
текст: Биланс на состојбата), Биланс на успехот во перио-
дот од до година (во натамош-
ниот текст: Биланс на успехот) и Распоред на резултатите 
од периодот од до година (во 
натамошниот текст: Распоред на резултатите) на начинот 
предвиден со овој правилник. 

Член 2 
При пополнувањето на обрасците од член 1 на овој 

правилник, организацијата ги внесува податоците во оп-
ределени позиции од колона 2, односно ознаките на АОП 
од колона 3, од групите на конта и од контата означени во 
холона 1 според прегледите што се отпечатени кон овој 
правилник и се негов составен дел, и тоа: 

- Преглед на групите на конта и на контата по оддел-
ни позиции (АОП) во образецот Биланс на состојбата од 
член 26 став 1 на Законот за сметководството; 

- Преглед на групите на конта и на контата по оддел-
ни позиции (АОП) во образецот Биланс на успехот од 
член 27 став 1 на Законот за сметководството; 

- Преглед на групите на конта и на контата по оддел-
ни позиции (АОП) во образецот Распоред на резултатите 
од член 28 став 1 на Законот за сметководството. 

Кога организацијата, во согласност со член 26 ст. 4 и 
5 и член 27 став 3 од Законот за сметководството, приме-
нува скратени билансни шеми со изоставување на позици-
ите означени со арапски броеви во обрасците од член 1 на 
овој правилник, ги пополнува само позициите (АОП) кои 
претставуваат збирови на позициите означени со арапски 
броеви. 

Во поглед содржината на одделни групи на конта и 
конта што се означени во колона 1 од обрасците, органи-
зацијата постапува според одредбите од Правилникот за 
содржината на контата во контниот план („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 21/89), а во поглед содржината на одделни 
позиции во тие обрасци - според одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 3 
Во првиот ред на преамбулите на обрасците од член 

1 на овој правилник, Службата на општественото книго-
водство на Југославија ги определува ознаките за авто-
матска обработка на податоците (АОП). 

Член 4 
Паричните вредности во обрасците од член 1 на овој 

правилник се искажуваат во илјади динари. 

Член 5 
Организацијата доставува до надлежната служба за 

општествено книговодство кај која се води нејзината 
жиро-сметка (во натамошниот текст: службата), перио-
дична и годишна пресметка на обрасците од член 1 на овој 
правилник во еден примерок, во роковите пропишани во 
член 91 од Законот за сметководството. 

Организацијата посебно ја доставува до службата пе-
риодичната и годишната пресметка на начинот и во роко-
вите од став 1 на овој член за работните односно за делов-
ните единици и претпријатијата односно за други правни 
субјекти од член 2 став 3 на Законот за сметководството. 

Организацијата што Сојузниот извршен совет, врз 
основа на сојузен закон, ја овластил за производство на 
вооружување и воена опрема, ја доставува до Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана периодичната и годиш-
ната пресметка на начинот и во роковите од став 1 на овој 
член. 

И. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАЗЕЦОТ БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 

Член 6 ^ 
Билансот на состојбата се составува врз основа на 

книговодствените податоци. 
Во образецот Биланс на состојбата, при изработката 

на полугодишната (периодичната) пресметка и на годиш-
ната пресметка, како и при отворање на постапка за ре-
довна ликвидација или на стечајна постапка или настану-
вање на статусни промени, под ознаката на АОП бр. 001 
до 070 во активата и 101 до 165 во пасивата, се внесуваат 
податоците од соодветните групи на конта и конта означе-
ни во колона 1 на овој образец, така што во колона 4 се 
внесуваат податоците од колона 7 на активата и од колона 
5 на пасивата од годишната пресметка од претходната го-
дина (почетната состојба), додека за тековната година од-
носно за периодот за кој се составуваат периодичните и 
годишните пресметки, податоците се внесуваат во колони-
те 5 и 6 на активата и во колоната 5 на пасивата, со зема-
ње на состојбите од групите на контата и од контата на 
крајот на периодот за кој се составува пресметката, а под-
атоците за колона 7 во активата се утврдуваат со одзема-
ње на износите искажани во колона 6 од износите ис-
кажани во колона 5. 

Ако податоците во колона 7 на активата и во колона 
5 на пасивата од претходната година се коригирани во 
согласност со прописите, во колона 4 се внесуваат така ко-
ригираните податоци. 

По исклучок од одредбите на став 3 од овој член, во 
1989 година, при изработката на периодичните и годишни-
те пресметки, во колона 4 се внесуваат податоците од ко-
лона 4 од истиот образец што е составен со состојбата на 
1 јануари 1989 година и доставен до службата до 30 април 
1989 година, а ако во текот на годината тие податоци се 
коригирани во согласност со прописите, се внесуваат така 
коригираните податоци. 

Во образецот Биланс на состојбата под ознаката на 
АОП број 071 - Вонбилансна актива и број 166 - Вонби-
лансна пасива се искажуваат состојбите од контата на вон-
билансната евиденција од колона 1 на овој образец. 

III. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАЗЕЦОТ БИЛАНС НА УСПЕХОТ 

Член 7 
Биланс на успехот се составува врз основа на книго-

водствените податоци. 
Во образецот Биланс на успехот, при изработката на 

полугодишната (периодичната) пресметка и на годишната 
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пресметка, како и при отворање на постапка за редовна 
ликвидација или на стечајна постапка или настанување на 
статусни промени, под ознаката на АОП бр. 201 до 244 -
расходи и 261 до 303 - приходи, се внесуваат податоците 
од соодветните групи на конта и конта означени во колона 
1 на овој образец, така што во колона 4 се внесуваат пода-
тоците од колона 5 на пресметката од соодветниот период 
на претходната година, додека за тековната година однос-
но за периодот за кој се составуваат периодичните и го-
дишните пресметки податоците се внесуваат во колона 5 
од групата на конта и од контата на крајот на периодот за 
кој се составува пресметката. 

Ако податоците во колона 5 од претходната година 
се коригирани во согласност со прописите, во колона 4 се 
внесуваат така коригираните податоци. 

По исклучок од одредбите на став 2 од овој член, во 
1989 година колона 4 не се пополнува. 

Член 8 
Промените во вредноста на залихите на недовршено 

производство и на готови производи организацијата ги 
утврдува со споредување на вредноста на тие залихи на 
почетокот и на крајот на пресметковниот период и ако 
разликата претставува намалување на залихите на крајот 
на пресметковниот период се внесува под ознаката АОП 
број 226, а ако претставува зголемување - се внесува под 
ознаката АОП број 227. 

Член 9 
Износот на личните доходи во реализираните произ-

води и услуги, кој се искажува под ознаката АОП број 301, 
се утврдува така што укалкулираните бруто лични доходи 
искажани под ознаката АОП број 222 се зголемуваат или 
намалуваат за износот на корекцијата на укалкулираните 
бруто лични /доходи што се вклучени во цената на чинење-
то на производството и на производите (дел АОП 222) 
сразмерно со промената на состојбата на залихите на про-
изводството и на производите во пресметковниот период, 
и тоа според образецот: 

лични доходи во реализираните производи и услуги (АОП-301) е укал кул ирските бруто лични доходи (АОП-222) 4-
укалкулираните бруто лични доходи што се вклучени во цената на чинењето на производството и на производите (дел АОП-222) х 

намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство и на готовите производи (АОП-226) -
состојбата на залихите на производство и на производите на почетокот на пресметковниот период 

- укалкулираните бруто лични доходи што се вклучени во цената на чинењето на производството и на производите (дел АОП-222) -

зголемување на вредноста на залихите на недовршеното производство и на готовите производи (АОП-227) -
состојбата на залихите на производство и на производите на почетокот на пресметковниот период 

IV. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАЗЕЦОТ РАСПОРЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Член 10 
Образецот Распоред на резултатите се составува врз 

основа на книговодствените податоци. 
Во образецот Распоред на резултатите, при изработ-

ката на полугодишната (периодичната) пресметка и на го-
дишната пресметка, како и при отворање на постапка за 
редовна ликвидација или на стечајна постапка или наста-
нување на статусни промени, под ознаката на АОП број 
351 до 368 и 381 до 389, се внесуваат податоците од соод-
ветните групи на конта и конта означени во колона 1 на 
овој образец, така што во колона 4 се внесуваат податоци-
те од колона 5 на пресметката од соодветниот период од 
претходната година, додека за тековната година односно 
за периодот за кој се составуваат периодичните и годиш-
ните пресметки податоците се внесуваат во колона 5 од 
групите на конта и од контата на крајот на периодот за 
кој се составува пресметката. 

Ако податоците во колона 5 од претходната година 
се коригирани во согласност со прописите, во колона 4 се 
внесуваат така коригираните податоци. 

По исклучок од одредбите на став 2 од овој член, во 
1989 година колона 4 не се пополнува. 

Член И 
Под ознаката АОП бр. 351 се искажува остварениот 

доход во износот кој е утврден во Билансот на успехот 
под ознаката АОП - број 302. 

Под ознаката АОП број 353 се искажува учеството на 
другите организации во заедничкиот доход во износот ут-
врден врз основа на самоуправна спогодба и договор за 
распределбата на заедничкиот доход. 

Под ознаката АОП број 354 се искажуваат личните 
доходи во реализираните производи и услуги по основа на 
тековниот труд, утврдени според прописите на република-
та односно автономната покраина. 

Под ознаката АОП број 352 се искажуа покритието 
на загубата од претходните години која е евидентирана на 
контото 050, а најмногу до износот на остварениот доход 
по покритието на износот на АОП бр. 353 и 354. 

Член 12 
Под ознаката АОП број 365 се искажува разликата 

помеѓу личните доходи содржани во реализираните про-
изводи и услуги (АОП-ЗО!) и личните доходи во реализи-
раните производи и услуги утврдени според прописите на 
републиката односно автономната покраина (АОП-354). 

Под ознаката АОП број 366 се искажува износот на 
АОП број 365 кој не е покриен со распоредот на добивка-
та. 

Под ознаката АОП број 367 се искажуа делот од до-
бивката за бруто личните доходи по покритието на реали-
зираните лични доходи над личните доходи независни од 
акумулацијата (АОП-365). 

Член 13 
Под ознаката АОП број 385 до 388 се внесуваат пода-

тоците за извршеното покритие на загубата во согласност 
со одредбите од Законот за финансиското работење 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89). 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината на оддел-
ни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на 
завршната сметка, за начинот на доставување на перио-
дичната пресметка и на завршната сметка и за податоците 
и документацијата што се доставуваат кон периодичната 
пресметка и завршната сметка за организациите на 
здружен тзруд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/87). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-4805/1 
10 април 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за финансии, 
Бранимир Зекан, с. р. 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ГРУПИТЕ НА КОНТА И НА КОНТАТА ПО ОДДЕЛ-
НИ ПОЗИЦИИ (АОП) ВО ОБРАЗЕЦОТ БИЛАНС, НА 
СОСТОЈБАТА ОД ЧЛЕН 26 СТАВ ! НА ЗАКОНОТ ЗА 

СМЕТКОВОДСТВОТО 

Група на конта, конто 
колона 1 

Ознака 
на АОП 
колона 3 

00 
010, 015 дел ̂  д, 016д, 018д 

002 
004 
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Група на коша, конто 
колона I 

Ознака 
на АОП 
колона 3 

Група на конта, конто 
колона I 

Ожака 
на АОП 
колона 3 

011, 015д, 016д, 018д 
020, 028д, 029д 
021, 028д, 029д 
022,028д, 029д 
023, 028д, 029д 
024, 028д, 029д 
025, 028д, 029д 
026 
040, 049д 
041, 049д 
042, 049д 
043, 049д 
044, 049д 
045, 049д 
046, 049д 
047, 049д 
048, 049д 
31 
32 
35 
60 
63 
бб 
13 
120, 129д 
121, 129д 
140, 149д 
141, 142, 143, 144, 149д 
147, 149д 
150, 159д 
151,159д 
152,159д 
153, 159д 
154, 159д 
157, 159д 
160, 161, 169д 
162, 169д 
163,169д 
167, 169д 
11 
10 
19 

005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
033 
035 
036 
038 
039 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
049 
050 
051 
052 
054 
055 
056 

050 059 
051 060 
060, 061, 068д, 069д 064 
062, 068д 065 
063 066 
064, 065 067 
07 068 
08 069 
990 до 995 071 
900 104 
901 105 
907 106 
910 108 
911 109 
913 111 
914 112 
917 113 
920, 921, 922 115 
923 116 
924 117 
93 118 
940 120 
941 121 
942 122 
943 123 
944 124 
945 125 
946 126 
947, 948 127 
23 130 
220 132 
221 133 
224 134 
21 135 

240 
241, 242, 243, 244 
247 
27 
250 
251 
252 
253 
254 
257 
260, 261 
262, 264 
267 
29 
263 
960 
961 
962, 967 
970 
971 
972, 977 
98 
996 до 999 

137 
138 
139 
140 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
149 
150 
151 
152 
153 
157 
158 
159 
161 
162 
163 
164 
166 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ГРУПИТЕ НА КОНТА И НА КОНТАТА ПО ОДДЕЛ-
НИ ПОЗИЦИИ (АОП) ВО ОБРАЗЕЦОТ БИЛАНС НА 
УСПЕХОТ ОД ЧЛЕН 27 СТАВ 1 НА ЗАКОНОТ ЗА 

СМЕТКОВОДСТВОТО 

Група на конта, конто Ознака 
колона 1 на АОП 

колона 3 

400 204 
401 205 
404 206 
405 207 
410 209 
411,412,413,414,419 210 
420 212 
429 213 
430 215 
438 216 
439 217 
440, 441, 442, 443, 444, 445, 450, 451, 
452, 458 219 
446,447 220 
448,449 221 
470 223 
471 224 
60, 63 226 
60, 63 227 
710 229 
711 230 
712,718 231 
720 233 
721 234 
722 235 
723 236 
724 237 
728, 729 238 
730, 731, 732, 733, 734 240 
735, 736, 737, 738, 739 241 
751 263 
752 264 
753 265 
754 266 
750, 755, 757, 758, 759 267 
761 269 
762 270 
763 271 
760, 764, 765, 768, 769 272 



Страна 700 - Број 25 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 април 1989 

Група на конта, кош о 
колона 1 

Ознака 
на АОП 
колона 3 

770 274 
771 275 
772 276 
773 277 
778, 779 278 
78 279 

Тари-
фен 

Реден број на Тарифна 
број Царина ознака 

ската 

Наименување на стоките 

Просечна 
цена на 
дома-
шниот 
пазар 

дин/kg 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ГРУПИТЕ НА КОНТА И НА КОНТАТА ПО ОДДЕЛ-
НИ ПОЗИЦИИ (АОП) ВО ОБРАЗЕЦОТ РАСПОРЕД НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЧЛЕН 28 СТАВ 1 НА ЗАКОНОТ ЗА 

СМЕТКОВОДСТВОТО 

Група на конта, конто 
колона 1 

Ознака 
на АОП 
колона 3 

800 351 
810 352 
811 353 
812 354 
820 355 
830 357 
831 358 
832 360 
833 361 
834 362 
835 363 
839 364 
836 365 
836 366 
837 367 
838 368 
890 382 
899 384 
899 385 
899 386 
899 387 
899 388 
051 389 

351. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки 

при увоз на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68) во согласност со со-
јузниот секретар за трговија и сојузниот секретар за еко-
номски односи со странство, директорот на Сојузниот за-
вод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ 

УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Височината на посебната давачка претставува раз-
лика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозна-
та цена. Увозната цена ја чини износот што претставува 
царинска основица на производот, зголемен за износот на 
царината и другите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Просечни цени на домашниот пазар во смисла на 
точка 1 од оваа наредба се: 

01.02 Живи животни, вид на 
говеда: 

0102-90 - Друго: 
0102.901 ----- бикови 10.300 
0102.904 - - - јунин,а за гоење (од 

200 до 280 kg) 14.100 
01102.905 - - - јуниња згоени преку 

280 до 450 kg 10.300 
01102.906 - - - јушља други 10.300 

01.03 Свињи, живи: 
0103.9 - Друго: 
0103.91 - - с о тежина помала од 

50 kg: 
0103.913 - - - масни за колење 5.830 
0103.919 друго 5.830 
0103.92 - - со тежина од 50 kg 

или поголема: 
0103.922 месната за колење 6.620 
0103.923 - - - масни за колење 5.830 
0103.929 - - - друго 5.830 

01.04 Овци и кози, живи: 
0104.10 - Овци: 
0104.102 за колење 5.500 
0104.109 јагниња, други 13.920 

01.05 Живина домашна, жива 
(кокошки, пајки, гуски, 
мисирки и бисерни): 

0105.9 - Друго: 
0105.91 - - кокошки: 
0105.919 други 4.980 

02.01 Месо говедско, свежо или 
разладено: 

0201.10 - Трупови и полутки: 
0201.101 — - телешки 19.360 
0201.102 јунешки 17.680 
0201.103 —-говедски 11.690 
0201.109 други П 690 
0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.201 телешки 25.560 
0201.202 — - јунешки 23.340 
0201.203 — - говедски 15.420 
0201.30 - Без коски: 
0201.301 телешки 34080 
0201.302 јунешки 31.120 
0201.303 говедски 20.560 
0201.309 - - - д р у г о 20.560 

02.02 Месо говедско, замрзна-
то: 

0202.10 - Трупови и полутки: 
0202.101 телешки 19.360 
0202.102 јунешки 17.о80 
0202.103 говедски 11.696 
0202.109 друго 11.690 
0202.20 - Други парчиња со кос-

ки: 



Петок, 14 април 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 25 - Страна 701 

0203.1 
0203.11 
0203.12 

0203.19 
0203.2 
0203.21 
0203.22 

0204.10 

0204.2 

0204.21 
0204.22 

0204.23 
0204.4 

0204.41 
0204.42 

0204.43 

0207.10 

0207.2 

0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 

16.480 

24.050 
21.650 

16.480 

24.050 
21.650 

13 

14 

15 

16 

0202.201 телешки 25.560 
0202.202 јунешки 23.340 
0202.203 говедски 15.420 
0202.209 друго 15.420 п 

0202.30 - Без коски: 
0202.301 телешки 34.080 
0202.302 јунешки 31.120 
0202.303 говедски 20.560 
0202.309 друго 20.560 

02.03 Месо свинско, свежо, раз-
ладено или замрзнато: 
- Свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и 

парчиња од нив, со 
коски 

- - друго 
- Смрзнато: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и 

парчиња од нив, со 
коски 

0203.29 — друго 
02.04 Месо овчо или козјо, 

свежо, разладено или за-
мрзнато: 
- Трупови и полутки, 

јагнешки, свежи или 
разладени 

- Друго месо овчо, свежо 
или разладено: 

- - трупови и полутки 
- - други парчиња со ко-

ски 
- - без коски 
- Друго месо овчо, за-

мрзнато: 
- - трупови и полутки 
- - други парчиња со ко-

ски 
- - без коски 

02.07 Месо и отпадоци за јаде-
ње од живина, од тар. 
број 01.05, свежи, разла-
дени или замрзнати: 
- Живина, неисечена во 

парчиња, свежа или 
разладена 10.180 

- Живина, неисечена во 
парчиња, замрзната: 

- - кокошки, домашни 11.180 
- Живина исечена во 

парчиња и отпадоци, 
вклучувајќи џигер, 
свеж или разладен: 

- друго 9.500 
- Живина исечена и от-

падоци, освен џигер, 
замрзнат: 

0207.41 - - од кокошки, домашни 9.500 
10 10.01 Пченица и нано л ица: 

1001.10 - Тврда пченица: 

10.05 

12 10.06 

1001.102 
1001.90 
1001.902 

1005.90 
1005.901 
1005.902 
1005.909 

1006.10 

1006.109 
1006.20 
1006.30 

1006.301 
1006.309 
1006.400 

12.01 1201.00 

12.05 1205.00 

12.06 1206.00 

12.12 

17.150 

10.110 

10.110 
12.640 

10.110 

10.110 
12.640 

1212.9 
1212.91 

17 15.07 

1507.10 

1507.90 

18 15.12 

1512.1 

1512.11 
1512.19 

друго 790 
- Друго: 

друга пченица 710 
Пченка: 
- Друга: 

бела 880 
жолта 880 
друга 880 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа 

или суров): 
друг 1.270 

- Ориз лупен (костенлив) 3.280 
- Ориз, полубланширан 

или бланширан, па и 
полиран или глазиран: 

полу бел и бел 3.410 
полиран и глазиран 3.540 

- Кршен ориз 2.460 
Соја во зрно, вклучувајќи 
и кршена 1.090 
Семе од маслодајна реп-
ка, вклучувајќи и кршено 675 
Семе од сончоглед, вклу-
чувајќи и кршено 940 
Рокчина, морски и други 
алга, шеќерна репка, ше-
ќерна трска, свежи или 
суви, вклучувајќи и меле-
ни; голушки и јатки од 
голушки од овошје и 
други раститени произ-
води (вклучувајќи корен 
од дикорија, непржен, од 
видот Cichorium intybus 
sativum ), вид што првен-
ствено се употребува за 
човечка исхрана, на дру-
го место неспоменати ни-
ту вклучени: 
- Друго: 
- - шеќерна репка 108 

Соино масло и негови 
фракции, пречистени или 
непречистени, но хемис-
ки немодификувани: 
- Сурово масло, вклучу-

вајќи дегумирано (без 
смола) 5.160 

- Друго 6.140 

Масла од семе на сончог-
лед, шафраника и паму-
ково семе и нивни фрак-
ции, пречистени или не 
пречистени, но хемиски 
немодифику вани: 
- Масла од сончоглед и 

шафраника и нивни 
фракции: 

сурово масло 6.070 
друго 7.220 
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19 15.14 

20 17.01 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 

1701.99 
1701.992 

21 24.01 

2401.10 
2401.20 

2401.30 

Масло од репка или мас-
ло од синап и нивни 
фракција рафинирани 
или нерафинирани, но хе-
миски немодификувани: 
- Сурово масло: 

од репка 
- Друго: 

од репка 
Шеќер од шеќерна трска 
и шеќерна репка и хемис-
ки чиста сахароза, во 
цврста состојба: 
- Суров шеќер без додат-

ни средства за арома-
тизација и материи за 
бојосување: 

- - шеќер од шеќерна 
репка 

- - друго: 
шеќер од шеќерна 
репка, рафиниран 

Тутун суров или непрера-
ботен, отпадоци од ту-
тун: 
- Тутун, неоджилен 
- Тутун, делумно или це-

лосно неоджилен 
- Отпадоци од тутун 

5.160 

6.140 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/89). 

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

Бр. 06-2747/1 
12 април 1989 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Бранко Гоговиќ, с. р. 

352. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а 
во согласност со точка 5 став 1 од Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката монетарна политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1989 година 
(^Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), во согласност со Со-
јузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАН-

КА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 

од примарната емисија и на други побарувања на Народ-

ната банка на Југославија (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 
87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88, 59/88, 66/88, 
72/88, 76/88, 8/89 и 16/89), точката 4 се менува и гласи: 

„Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија се утврдува во номинален месечен износ врз основа 
на стапката на растежот на цените на мало и на определе-
ниот процент на реално позитивната стапка на годишно 
ниво, во согласност со Методологијата на Народната бан-
ка на Југославија за утврдување на есконтната стапка. 

Есконтната стапка на Народната банка на Југослави-
ја, почнувајќи од 1 април 1989 година изнесува 19,6% ме-
сечно. 

Ако есконтната стапка за тековниот месец, пресмета-
на во смисла на став 1 од оваа точка на годишно ниво, не 
отстапува повеќе од 10% во однос на есконтната стапка ут-
врдена за претходниот месец, есконтната стапка нема да 
се менува." 

2. Точка 5 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 28 
31 март 1989 година 
Белград 

4.130 

4.300 

4.180 

7.510 
420 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

353. 
Врз основа на член 30 и член бб став 1 точка 5 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
Советот на гу вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА 
БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА 

ЛИКВИДНОСТ 
1. Во Одлуката за начинот и условите на користење 

на резервниот фонд на банките за одржување на нивната 
дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/85), 
во точка 1 одредба под 2 по зборовите: „по текуштите" се 
додаваат зборовите: „и жиро-". 

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

О. бр. 36 
12 април 1989 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер на 
Народната банка на 

Југославија, 
Митја Гаспар^, с. р. 

354. 
Врз основа на член 29 и член бб став 1 точка 4 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕ-
ЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА 

ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 
1. Во Одлуката за начинот и условите на користење 

на задолжителната резерва на банките за одржување на 
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нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
57/85), во точка 1 одредба под 2 по зборобите: „по текуш-
тите" се додаваат зборовите: „и жиро-". 

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

О. бр. 37 
12 април 1989 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер на 
Народната банка на 

Југославија, 
Митја Гаспари, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТО-
СТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ТОЧКА 1 ОД ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО 

НА МАЛО 
1. Градска лекарна Сплит поведе пред Уставниот суд 

на Југославија постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбите на точка 1 од Одлуката за начи-
нот на формирање на цените на производите во прометот 
на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/88,59/88 и 60/88), во делот кој се однесува на утврдува-
ње на највисоката стапка за покривање на трошоците на 
прометот на мало во производство на лекови и фармацев-
тски хемикалии. 

Градска лекарна Сплит смета дека оспорената одред-
ба на наведената одлука не е согласна со Уставот на СФРЈ 
и со Законот за системот на општествената контрола на 
цените поради тоа што аптеките вршат општествена деј-
ност и ги утврдуваат цените на производите и услугите со 
слободна размена на трудот со корисниците на услуги во 
самоуправните интересни заедници на здравството и дека 
аптеките, според Одлуката за единствената класификација 
на дејностите, вршат аптекарски услуги што според мис-
лењето на предлагачот, не можат да се сметаат како услу-
ги од интерес за целата земја, па Сојузниот извршен совет 
не беше овластен да пропише мерки на непосредна кон-
трола на цените за аптекарски услуги. 

2. Со одредбата на точка 1 од наведената одлука, во 
делот кој го оспорува овластениот предлагач, е утврдено 
деха организациите на здружен труд, што се занимаваат 
со работите на прометот на производи во гранката 0119, 
група 01191, подгрупа 011910 - Производство на лекови и 
фармацевтски хемикалии: сите производи, освен лековите 
кои со Решение за одобрување за пуштање на лековите во 
промет можат да ги издадат без рецепт и лековите за упо-
треба во ветерината да ги формираат цените на произво-
дите во прометот на мало со примена на стапката за по-
кривање на трошоците на прометот на набавната цена 
најмногу до 20%. 

3. Во одговорот на предогот на овластениот предла-
гач, Сојузниот извршен совет истакна дека смета дека ле-
ковите и фармацевтските суровини се производи од инте-
рес за целата земја и дека, во смисла на Законот за систе-
мот на општествената контрола на цените, Сојузниот из-
вршен совет беше овластен да пропише мерки на непос-
редна контрола на цените и за овие производи; дека апте-
ките вршат претежно промет со готови лекови - лекови и 
козметички препарати на други производители и дека со 
наведената одлука не се доведува во прашање утврдување-
то на надоместот за услуги на аптеките за правење на ле-
кови по рецепт од лекар, што се утврдува со слободна раз-
мена на трудот на самоуправна основа. 

4. Во текот на постапката за оценување на уставноста 
и законитоста на оспорената одлука, е донесена нова Од-
лука на Сојузниот извршен совет за начинот на формира-
ње на цените на производите во прометот на големо, од-
носно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88) врз 
основа на која оспорената одлука престана да важи на 26 
ноември 1988 година. 

Со новата одлука е утврдена иста стапка за покрива-
ње на трошоците на прометот на мало во производството 
на лекови и фармацевтски хемикалии. 

5. Градска лекарна Сплит, со предлогот од 8 декем-
ври 1988 година, го извести Уставниот суд на Југославија 
дека останува и натаму при предлогот за оценување на ус-
тавноста и законитоста на оспорената одлука, која преста-
на да важи, и предлогот го прошири и на новата Одлука 
за начинот на формирање на цените на производите на 
прометот на големо односно на мало („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 69/88), во делот во кој се утврдени највисоките 
стапки за покривање на трошоците на прометот на мало 
во производството на лекови и фармацевтски хемикалии. 

6. Со одредбата на член 281 став 1 точка 5 од Уставот 
на СФРЈ е утврдено дека федерацијата, преку сојузните 
органи, го уредува системот на општествената контрола 
на цените и обезбедува непосредна контрола на цените на 
стоките и услугите од интерес за целата земја. 

Со одредбите на член 18 од Законот за системот на 
општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86) е утврдено мерките на не-
посредна контрола на цените да се пропишуваат посебно, 
и тоа: ако и покрај преземените мерки на економската по-
литика настапат, или можат да настапат поголеми рас-
тројства на пазарот и во движењето на цените, или се до-
ведува во прашање остварувањето на основните цели ут-
врдени со општествениот план на Југославија и со други 
плански акти на ниво на федерацијата; ако организациите 
на здружен труд не ги формираат цените на производите и 
услугите во согласност со утврдените заеднички елемен-
ти; заради спречување на монополско формирање на це-
ните и заради утврдување на продажните цени на произво-
дите од увоз и од стоковните резерви, што се користат за 
интервенции на пазарот. 

Со одредбата на член 19 од тој закон е утврдено, како 
една од мерките за напосредна контрола на цените да 
може да се пропишува и утврдување на износот на учество 
за покривање на трошоците на прометот. 

Мерката на непосредна контрола на цените, според 
одредбите на член 20 од тој закон, може да трае најдолго 
шест месеци, но траењето на мерката може да се про-
должи, ако не се променат, односно не се подобрат прили-
ките на пазарот, со тоа што на секои шест месеци повтор-
но да се утврдува постоењето на причините за нејзиното 
задржување. 

Според одредбата на член 23 од тој закон мерките на 
непосредна контрола на цените на производите и услугите 
од интерес за целата земја ги пропишува Сојузниот из-
вршен совет, во соработка со надлежните републички и 
покраински органи. 

Со одредбите на Член 24 од тој закон е утврдено дека 
производите од интерес за целата земја, во смисла на тој 
закон, се сите производи, освен производите во областа на 
занаетчиството и личните услуги, станбено-комуналната 
дејност и уредување на населби и простори и образование, 
наука, култура и информации, а дека услуги од интерес за 
целата земја се превозот на стоки и патници во железнич-
киот сообраќај, воздушниот сообраќај, аеродромските и 
ПТТ услуги. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ и од Законот за системот на општествената контро-
ла на цените, Уставниот суд на Југославија смета дека Со-
јузниот извршен совет можеше со оспорената одлука, која 
престана да важи, да ги утврди највисоките стапки за по-
кривање на трошоците на прометот на мало во производ-
ството на лекови и фармацевтски хемикалии. Според мис-
лењето на Уставниот суд на Југославија таа одлука е доне-
сена во рамките на критериумите и овластувањата пропи-
шани со наведениот сојузен закон. Затоа Уставниот суд на 
Југославија оцени дека оспорената одлука, за време на неј-
зиното важење, беше во согласност со Уставот на СФРЈ и 
со наведениот сојузен закон. 

Според мислењето на Уставниот суд на Југославија, 
Одлуката за начинот на формирање на цените на произво-
дите во прометот на големо односно на мало („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/88), во делот во кој е утврдена иста 
стапка за покривање на трошоците на прометот на мало 
во производството на лекови и фармацевтски хемикалии, 
е донесена во рамките на овластувањата пропишани со 
наведениот сојузен закон. Затоа, според оцената на Устав-
ниот суд на Југославија, наведената одлука е согласна со 
Уставот на, СФРЈ и со сојузниот закон. 

7. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловниког на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 22 
февруари 1989 година, едногласно донесе 
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О д л у к а 
1. Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата 

на точка 1 од Одлуката за начинот на формирање на цени-
те на производите во прометот на големо односно на ма-
ло (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88, 59/88 и 60/88), во 
делот кој се однесува на утврдување на највисока стапка 
за покривање на трошоците на прометот на мало во про-
изводството на лекови и фармацевтски хемикалии за вре-
ме на нејзиното важење не беше во согласност со Уставот 
на СФРЈ и со сојузниот закон. 

2. Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата 
на точка 1 од Одлуката за начинот на формирање на цени-
те на производите во прометот на големо, односно на ма-
ло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88), во делот кој се од-
несува на утврдување на највисоката стапка за покривање 
на трошоците на прометот на мало во производството на 
лекови и фармацевтски хемикалии, не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател 
на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Хрвое Ба-
чиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Маловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
Димче Козаров, д-р Иван Кристи, Вељко Марковиќ, Ми-
лосав Стијовиќ и Душан Штрбац. 

У. број 264/88 
22 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
МА ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТИ-
'Г?4 ОД МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЗА КОИ ФЕДЕРАЦИЈАТА ДАЛА ГАРАНЦИЈА 

ИЛИ СУПЕРГ АР АНЏИЈА И ПО КРЕДИТИТЕ ОД 
МЕЃУДРЖАВНИ СПОГОДБИ 

1. Интерната банка на Алуминиумскиот комбинат во 
Титоград, поведе пред Уставниот суд на Југославија по-
стапка за оценување на уставноста на одредбата на член 6 
од Законот за начинот и условите за извршување на об-
врските по кредитите од меѓународни финансиски органи-
зации за кои федерацијата дала гаранција или супергаран-
здија и по кредитите од меѓудржавни спогодби („Службен 
лист на СФРЈ“ бр 43/86). 

Предлагачот смета дека оспопрената законска одред-
ба не е во согласност со Уставот на СФРЈ и дека е во спро-
тивност со Законот за облигационите односи што пропи-
шува пониска стапка на затезна камата за сите стопански 
субјекти, па би требало тој закон да се примени и на ко-
рисниците на странскиот долг кој не го намириле навре-
мено. 

2. Собранието на СФРЈ во својот одговор (број 
730-24/88-045 од 13 декември 1988 година) истакна дека 
Соборот на републиките и покраините, на седницата 
одржана на 9 декември 1988 година, зазеде став дека оспо-
рената одредба на Законот е во согласност со Уставот на 
СФРЈ бидејќи со неа сите должници по странскиот долг се 
доведуваат во еднаква положба спрема гарантот што ја 
намирил нивната обврска. 

3. Со оспорената одредба на член 6 од Законот е ут-
врдено дека федерацијата, што ја намири втасаната об-
врска по странскиот кредит за кој дала гаранција, или су-
пергаранција, од републиката и автономната покраина на 
чија територија е крајниот корисник на кредитот, ќе ја на-
плати динарската противвредност на намирената обврска, 
како и каматата и другите трошоци настанити поради за-
должување кај Народната банка на Југославија, со тоа 
што каматата се пресметува за првите десет дена во виси-
на на годишната есконтна каматна стапка на Народната 
банка на Југославија, зголемена за наредните десет дена за 
40%, а потоа за 80%. 

4. Федерацијата, според одредбата на став 281 став 1 
точка 5 од Уставот на СФРЈ и амандманот XXXIX на Ус-

тавот на СФРЈ, го уредува и обезбедува извршувањето на 
системот на тадворешнотрговското и девизното работење 
и другото економско работење со странство. 

Тргнувајќи од наведената уставна одредба, федераци-
јата можеше да го уреди начинот на рефундирање за нами-
рените девизни обврски на крајните корисници на стран-
ските кредити за кои таа дала гаранција или супергаран-
ција. 

Бидејќи Законот за облигационите односи не ги уре-
дува девизните и кредитните односи спрема странство, 
според мислењето на Уставниот суд на Југославија, оспо-
рениот закон не е во спротивност со него. 

Уставниот суд на Југославија смета дека со оспорена-
та одредба на Законот организациите на здружен труд 
што не ги намириле кредитните обврски спрема странство 
не се ставени во нерамноправна положба, бидејќи услови-
те пропишани со таа одредба, а во врска со член 8 на тој 
закон, се однесуваат подеднакво на сите крајни корисници 
на кредитот чија обврска ја гарантираа или намирија дру-
ги субјекти на општествено-политичката заедница или на 
банки овластени за работи со странство. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 15 февруари 1989 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се 

утврди дека одредбата на член 6 од Законот за начинот и 
условите за извршување на обврските по кредитите од ме-
ѓународни финансиски организации за кои федерацијата 
дала гаранција или супергаранција и по кредитите од ме-
ѓудржавни спогодби, е во несогласност со Уставот на 
СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: 
претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: 
д-р Александар Фира, Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, 
Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чадевски, Димче Козаров, 
д-р Иван Кристал, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, 
Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Омер Ибрахимиќ. 
У број 248/88 Претседател 
15 февруари 1989 година к а уставниот суд 
Белград н а Југославија, 

д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

350. Правилник за содржината на одделни позиции 
и за начинот на составување на Билансот на 
состојбата, Билансот на успехот и Распоредот 
на резултатите 697 

351. Наредба за височината на посебната давачка 
при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води 700-

352. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на други побарувања на Народната банка на 
Југославија 702 

353. Одлука за измена на Одлуката за начинот и ус-
ловите на користење на резервниот фонд на 
банките за одржување на нивната дневна лик-
видност 702 

354. Одлука за измена на Одлуката за начинот и ус-
ловите на користење на задолжителната резер-
ва на банките за одржување на нивната дневна 
ликвидност 702 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите од точка 1 од Одлуката за начи-
нот на формирање на цените на производите 
во прометот на големо, односно на мало 703 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 6 од Законот за начинот и условите за из-
вршување на обврските по кредитите од меѓу-
народни финансиски организации за кои феде-
рацијата дала гаранција или супергаранција и 
по кредитите од меѓудржавни спогодби 704 
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