
„СЛУЖБЕН лист НА СФРЈ" изле-
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Цена на овој број е 3 динари. — 
Претплатата за 1980 година изнесува 
800 динари. Рок за рекламации 15 дена. 
— Редакција: Улица Јована Ристиќ* 
бр. 1. пошт. фах 226. — Телефони: 
централа 650-155; Уредништво 651-855; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

514. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ ', бр. 33 72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 
7/77, 61/78, 29/79 и 5/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на определени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 
41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 
39/79, 57/79, 7/80, 27/80 и 28/80), член 16 се менува и 
гласи: 

„На прометот на производите од став 1 точ. 2 и 3 
на тар. број 3 од Тарифата се плаќа основен данок 
на промет на производи, и тоа: 

1) на сите видови цигари — пакување од 20 
парчиња, за кои производителските организации на 
здружен труд ги определуваат малопродажните це-
Ш1 според условите на пазарот, и тоа: 

— чија цена е до 13 динари 68,77°/о 
— чија цена е над 13 до 14 динари 67,57°/о 
— чија цена е над 14 до 16 динари 69,50Vo 
— чија цена е над 16 динари 71,86°/о 
2) на сите видови цигари произведени според ју-

гословенскиот стандард, кои спаѓаат во: 
— I квалитетна група 
— II квалитетна група 
— Ша квалитетна група 
— Шб квалитетна група 
— IV квалитетна група 

63,82°/о 
61,86°/о 
59,76°/о 
56.11°/о 

46,18, 

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 од Та-
рифата важат и за прометот на производите од овој 
член." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. и. бр. 213 
29 мај 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

515. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во вррка со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

ГАРИ 
ЗА ЦИ-

1. За долунаведените квалитетни групи на ци-
гари, цените во продажбата на мало можат да се 
формираат до следното ниво, и тоа за: 

Динари за 
20 парчиња 

I квалитетна група 
II квалитетна група 
Ша квалитетна група 
III6 квалитетна група 
IV квалитетна група 

11,00 
9,70 
8,20 
7,20 
5,50 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. 

2. Производителските организации на здружен 
труд ќе им одобруваат на купувачите — организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет, како и на други организации, вкупно учество 
за покритие на трошоците на прометот, најмногу до 
следните проценти од малопродажните цени од точ-
ка 1 на оваа одлука, и тоа при продажбата: 

1) на специјализирани организации на здружен 
труд за промет на тутунски преработки — најмногу 
до 7% од малопродажната цена; 

2) на други организации што се занимаваат со 
промет на тутунски преработки — најмногу до 6.6°/в 
од малопродажната цена; 

За цигарите — пакување од 20 парчиња за кои 
производителските организации на здружен труд ги 
определуваат малопродажните цени според услови-
те на пазарот, учеството за покритие на трошоците 
на прометот договорно ќе се утврдуваат помеѓу про-
изводителската организација на здружен труд и ку-
пувачот — трговската организација на здружен 
труд и друга организација, а најмногу до апсолут-
ните износи утврдени со пропис. 

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклу-
чен основниот данок на промет на производи, како 
и износот од 0,42 динари по едно пакување од 20 
парчиња на сите видови цигари што е утврден со 
Општествениот договор за користење на средствата 
остварени со зголемувањето на цените на цигарите 
за определени намени што се финансираат преку 
Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот 
промет на тутун и тутунски преработки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/74). 

4. Трговските организации на здружен труд и 
други организации што продаваат цегари на голеасо 
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и на мало (во натамошниот текст: „организациите"), 
како и имателите на дуќани во сопственост на гра-
ђани што продаваат цигари на мало (во натамош-
ниот текст: имателите на дуќани), можат да ги зго-
лемат постојните продажни цени во прометот на го-
лемо и на мало за цигарите на залихи, и тоа: 

Динари за 
20 парчиња 

1) за екстра цигари чии малопродаж-
ни цени се формираат според ус-
ловите на пазарот: 
а) за цигарите: „Kent", „Marlbo-

ro", „Vinston", „НБ", „Astor", 
„Chesterfield 100 mm", „San", 
„Partner 120 S 

б) за цигарите: „Lord", „Milde Sor-
te", „Astor Mild", „Chesterfield 
85 mm" 

в) за цигарите: „Bond", „Oskar", 
„Adria Eksport", „Amor 85 mm, 
„Filter 06" 

г) за цигарите: „Filter Drina", ,,Zo-
dijak", Filter CD", „Reli", „Amor 
100 mm", „Filler 160", „Croatica", 
Republika", „Golf", „Montene-
gro", „Bled Mild", „Consul", 
„Multifiiter C", „Partner 100 S", 
„Ronhill" 

2) за сите цигари произведени според 
југословенскиот стандард: 

— I квалитетна група 
— II квалитетна група 
«— Ilia квалитетна група 
— Шб квалитетна група 
— IV квалитетна група 

3,00 

3,00 

3,00 

5. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества на цигарите од 
точка 4 на оваа одлука затечени на 4 јуни 1980 го-
дина, како и на сите количества на тие цигари што 
до тој ден им се фактурирани на организациите и 
на имателите на дуќани од производителите, од-
носно од набавувачите (стоки на пат). 

6. Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни за сите количества на цигарите од точка 4 на 
оваа одлука (залихи и стоки на пат) да го пресме-
туваат износот од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука 
и од така пресметаниот вкупен износ да ги издво-
јат следните износи заради уплата на подолунаве-
дените сметки и тоа: 

1) за цигарите чии малопродажни 
цени се формираат според ус-

\ ловите на пазарот 

а) за цигарите: „Kent", „ М а -
линари за ђого«, „Vinston", .,НВ", „Аѕ-
20 парчиња tor", „Chesterfield 100 mm", 

„San", „Partner 120 S" 2,58 0,42 
б) за цигарите: „Lord"., „Milde 

Sorte", „Astor Mild**, „Ches-
terfield 85 mm" 2,61 0,39 

в) за цигарите: „Bond", „Os-
kar", „Amor 85 mm", „Adria 
Eksport", „Filter 06" 2,61 0,39 

г) за цигарите: „Filter Drina", 
„Zodijak", „Filter CD", „Re-
li", „Amor 100 mm", „Filter 
160", „Croatica", „Republika", 
„Golf", „Monte Negro", .,Bled 
Mild". „Consul". „Multifiiter 
C" „Partner 100 S", „Ron-
hill" 1,61 0,39 

2) за цигарите произведени според 
Југословенскиот стандард: 
— I квалитетна група 1,40 0,40 
— II квалитетна група 1,14 0,36 
— Ша квалитетна група 1,13 0,27 
— Шб квалитетна група 1,13 0,27 
— IV квалитетна група 0,43 0,27 
Организациите и имателите на дуќани се дол-

жни износите од став 1 на оваа точка да ги уплатат 
на определената сметка во рок од 60 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што 
за покритие на трошоците за пописот од тие износи 
да можат да задржат, и тоа за екстра цигари до Зв/в, 
а за цигарите произведени според југословенскиот 
стандард 5%. 

Износите на разликата во цената од колона 2 
став 1 на оваа точка, организациите и имателите на 
дуќани се должни да ги уплатат на сметката на 
Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот 
промет на тутун и тутунски преработки во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, со тоа што од тие средства на органите на 
пазарната инспекција може да им се одобри испла-
та на надоместот на трошоците за извршена кон-
трола на пописот до износот што ќе го одобри Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, на предлог од републичкиот односно од по-
краинскиот орган на пазарната инспекција. 

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата ако не по-
стапи според точка 5 односно точка 6 на оваа одлу-
ка или ако во пописот на залихите на „цигарите не 
ги прикаже точните податоци за залихите на ци-
гари. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Со парична казна од 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи 
според точка 5, односно 6 на оваа одлука, или ако 
во пописот на залихите на цигарите не ги прикаже 
точните податоци за залихите на цигари. 

9. Кон казната за прекршокот од точ. 7 и 8 на 
оваа одлука ќе се изрече и заштитна мерка одзе-
мање на имтоната корист остварена со извршува* 
њето на прекршокот. 

10. Постапката по прекршоците од тон. 7 и 8 на" 
оваа одлука е итна. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формира-
ње продажни цени за цигари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/79). 

2,00 

Динари за 
20 парчиња 

1,80 
1,50 
1,40 
1,40 
0,70 

Динари за 
20 парчиња 
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12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 214 
29 мај 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
д-р Иво Марган, е р. 

О Т Љ А 

516. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола но цените („Службен лист на СФРЈ', 
бр. 25'72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основате на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
изводство, откуп и обработка на тутун и претстав-
ниците на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со преработка на тутун, склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕР-

МЕНТИРАН ТУТУН 

1. Претставниците на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со производство, откуп и 
обработка на тутун и претставниците на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка на тутун, на 16 мај 1980 година, склучија 
и потпишаа Спогодба за промена на затечените це-
ни за ферментиран тутун, со тоа што своите зате-
чени продажни цени да можат да ги зголемат во 
просек до 17%, така што највисоките продажни це-
ни за ферментиран тутун по сорти и класи да изне-
суваат, и тоа: 

С о р т а К л а с а дин/kg 
1 2 3 

ЈАКА И ЏЕБЕЛ 
ароматичен I 155.00 

91 II 140,00 
» III 100.00 
И IV 65,00 
» V 45,00 

дополнителен I 85,00 
п II 70,00 
и III 55,00 
П IV 46.00 

V 39 60 
9» мувлосан 27,50 
» ситнеж 1 26,50 

ПРИЛЕП 
ароматичен I 140,00 

И 119,50 
III 82,00 
IV 53,00 
V 42.00 

дополнителен I 80.00 
и 65 00 
III 50.00 м IV 46 00 
V 36.00 

" мувлосан 25,50 
w ситнеж 23,00 

ББ ЈАКА 

ДРИНА 

ПРОСОЧАН 

ХЕРЦЕГОВАЧКИ 
РАВЊАК 

БОСАНСКИ РАВЊАК 

ВИРЏИНИЈА 
И СТОЛАЦ 

I 
II 
Ше 
т ц 
IVc 
1Уц 
Vc 
УЦ 
VI 
мувлосан 
ситнеж 

I 
II 
III 
IV 
V 
мувлосан 
ситнеж 

I 
II 
III 
IV 
V 
мувлосан 
ситнеж 
I 
И 
III 
IV 
V 
VI 
мувлосан 
ситнеж • 

1а 
16 
Па 
Нб 
Ша 
III6 
IVa 
1V6 
Va 
V6 
VI 
мувлосан 
ситнеж 

I 
II 
1П 
IV 
V 
мувлосан 
ситнеж 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
мувлосан 
ситнеж 

9730 
88 00 
79.00 
65,00 
51,00 
42,00 
39,00 
29,50 
26,50 
21,50 
17,00 

86,00 
75,00 
63,00 
51,00 
38,00 
22,50 
18,70 

70,00 
62,00 
53,00 
45,00 
30.00 
20,00 
10,00 
59,00 
51,10 
43,70 
38.10 
35,50 
29,50 
22,30 
16,10 

98,50 
91,50 
83,00 
76,00 
68,00 
58,50 
50,00 
43,00 
38.00 
35,00 
28,30 
22,20 
20,30 

68,ОС 
60.0C 
52.0C 
38 ЗС 
26,8C 
15,25 
12,70 

98.5( 
82,7( 
67.0( 
50.4< 
34.0( 
21,7( 
16,8C 
14,25 
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БЕРЛЕЈ I 73,00 
II 63,50 
III 56,50 
IV 44 20 
V 31.00 
VI 20.00 
мувлосан 16,50 
ситнеж * 14,00 

ВОЈВОЃАНАЦ I 51.П0 
II 48,00 
III 41 оп 
IV 35,00 
V 31.00 
VI 26.70 
мувлосан 18,10 
ситнеж 13,60 

2. За мешаница на повеќе класи (уник) цената 
на таков уник се утврдува со пондерирање на ко-
личествата со цените на класите од точка 1 на оваа 
спогодба што се застапени во упикот. 

3. Цените од точка 1 на оваа спогодба можат да 
се зголемат за стрилсиран тутун со ребро до 8%, за 
стрипсиран тутун без ребро (стрип) — до 20°/о. 

4. Цените од точ. 1, 2 и 3 на оваа спогодба се 
подразбираат франко натоварната станица на про-
давачот, односно франко магацин-склад на прода-
вачот при испорака со камион, при постојните усло-
ви на продажбата. 

5. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
зазод за цени со решението бр, 56 од 29 мај 1980 
година. 

6. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ'. 

Потписници на Спогодбата: 54 организации на 
здрз^жен тр\д што се занимаваат со производ-
ство, откуп и обработка на тутун и 13 органи-
зации на здружен труд што се занимаваат со 
преработка на тутун. 

~ ^ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Соди., а листичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат 

Од СР М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството помеѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Златев Никола Васил; 

— за особени заслуги и успеси посегнати во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Силевски Јован Гога; 

Од СР С л о в е н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето. а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Електроковина" — Марибор. 

Бр. 111 
28 септември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува 

— за ивзонреДни заслуги во развивањето на со-
работката и пријателските односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Sandro Perlini — Претседател на Република 
Италија. 

Бр. ИЗ 
И октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страст 

514. Уредба за измена на Уредбата за зголему-
вање, намалуеање, односно укинување на 
стапките на основниот данок на промет 
на определени производи — — — — 1009 

515. Одлука за формирање продажни цени за 
цигари — — — — — — — — — 1009 

516. Спогодба за промена на затечените цени 
за ферментиран тутун — — — — — 1011 

Одликувања — — — — — — — — — 1012 


