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302. 
Врз основа на член 23 на Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ НА ОПРЕДЕЛЕНО НИВО 
1. Организациите на здружен труд и други самоуп-

равни организации и заедници што цените на своите про-
изводи ги зголемиле од 1 март 1985 година до денот на 
влегувањето на оваа одлука во сила се должни цените на 
тие производи да ги вратат на ниво на последната цена ос-
тварена во февруари 1985 година, и тоа за следните произ-
води: 

Производи што спаѓаат 
во дејноста Н а з и в 

гранка група подгрупа 
Н а з и в 

1 2 3 4 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА 
И РУДАРСТВО 

0107 Црна металургија 
01072 010720 Производство на феро легури: 

сите производи 

0108 Производство на руди на обое-
ни метали 

01083 010830 Производство на боксит: сите 
производи 

0109 Производство на обоени мета-
ли 

01094 Производство на глиница и 
алуминиум 

010942 Производство на алуминиум: 
сите производи 

01099 Производство на други обоени 
метали 

010991 Производство на антимон: сите 
производи 

0110 Преработка на обоени метали. 
01101 011010 Преработка на алуминиум: си-

те производи 
01109 Преработка на бакар и други 

011091 Преработка на бакар и легури 
на бакар: сите производи 

011093 Преработка на цинк: сите про-
изводи 

0111 Производство на неметални ми-
нерали 
(без градежен материјал) 

01112 Производство на соли 
011121 Производство на морска сол: 

сите производи 
011129 Производство на други соли: 

сите производи 

0112 Преработка на неметални мине-
рали 
(без градежен материјал) 

01121 Производство на стакло 
Производство на рамно стакло: 
сите производи 
Преработка на други неметал-
ни минерали 
Производство на азбестни про-
изводи: сите производи 
Производство на јагленогра-
фитни производи: сите произ-
води 
Друга преработка на неметални 
минерали: сите производи 

0113 Металопреработуванка дејност 
01131 Производство на метален реп-
, родукционен материјал 
ј 011312 Производство на метален ин-

сталационен материјал: сите 
производи 

011316 Производство на тркални 
лежишта: сите производи 

011319 Производство на друг метален 
репродукционен материјал: си-
те производи 

011390 Производство на стоки за ши-
рока потрошувачка и на други 
метални производи: сите произ-
води 

0117 Производство на електрични 
машини и апарати 

01172 Производство на електронски и 
телекомуникациони уреди 

011211 

01129 

011291 

011292 

011299 
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011724 Производство на мерна и регу-
лациона опрема, средства за 
управување и автоматизација 
во индустријата и сообраќајот: 
електрични броила, еднофазни, 
еднотарифни; електрични брои-
ла, еднофазни, двотарифни и 
електрични броила, трофазни 
еднотарифни 

01179 Производство на други елек-
тротехнички производи 
Производство на електроинста-
лационен материјал: сите про-
изводи 
Производство на акумулатори 
и галвански елементи: сите 
производи 
Преработка на хемиски произ-
води 
Производство на средства за 
миење и на козметички препа-
рати: средства за миење 
Производство на други хемиски 
производи стопански експло-
зив, рендген-филмови и антиф-
риз 
Производство на градежен ма-
теријал 

01214 Производство на градежни пре-
фабрикати и битуменски произ-
води 

012141 Производство на азбестно-це-
ментни производи: сите произ-
води 

Производство на текстилни 
предива и ткаенини 

0119 

011791 

011793 

01192 011920 

01199 011990 

0121 

0125 

01251 

0127 01270 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на производи се должни цените на производите 
на залихи на 14 мај 1985 година, како и цените на произво-
дите што до тој ден на организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет на производи им ги фактури-
рале производителите односно добавувачите (стоки на 
пат), а што според одредбите на оваа одлука... се враќаат 
на определено ниво, ќе ги формираат така што на цената 
вратена на определено ниво ќе го засметаат, во согласност 
со прописите, учеството за покритие на трошоците на 
прометот. 

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

Е. п. бр. 153 
13 мај 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планина, с. р. 

Производство на влакна, преди-
ва и конци 

012514 Производство на предива и 
јажиња од тврди и ликести 
влакна: сите производи 

Производство на кожа и крзно 

012701 Производство на крупна кожа: 
сите производи 

0130 Производство на прехранбени 
производи 

01309 Производство на други пре-
хранбени производи (без доби-
точна храна) 

013099 Производство на мирудин, ка-
вовини и други прехранбени 
производи - сите производи ос-
вен сурово кафе доработено и 
пакувано и пржено кафе 

Остварената цена, во смисла на оваа одлука, е цената 
на производот (производителската цена, цената на големо 
или цената на мало) по која е извршена последната про-
дажба во февруари 1985 година. 

303. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И ЗА ДАВАЊЕТО СОГ-

ЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Оганизациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници - производители можат це-
ните на производите што се вратени со Одлуката за враќа-
ње на цените на определени производи на определено ни-
во („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/85) да ги менуваат врз 
основа на спогодбата за цените со организациите на 
здружен труд и со другите самоуправни организации и за-
едници - купувачи што тие производи ги користат во на-
редната фаза на репродукција и кои купуваат најмалку две 
третини од тие производи од тој производител. 

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

Производи што спаѓаат 
во дејност Н а з и в 

гранка група подгрупа 
Н а з и в 

1 2 3 4 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА 
И РУДАРСТВО 

0107 Црна металургија 
01072 010720 Производство на феролегури: 

сите производи 

0108 Производство на руда на обоени 
метали 

01083 010830 Производство на боксит: сите 
производи 

0109 Производство на обоени метали 
01094 Производство на глиница и 

алуминиум 
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010942 Производство на алуминиум -
ските производи 

о 
01099 Производство на други обоени 

метали 
010991 Производство на антимон: сите 

производи 

0109 Преработка на обоени метали 
01101 011010 Преработка на алуминиум: си-

те производи 
01109 Преработка на бакар и други 

обоени метали 
011091 Преработка на бакар и легури 

на бакар: сите производи 
011093 Преработка на цинк: сите про-

изводи 

0112 Преработка на неметални мине-
рали 
(без градежен материјал) 

01121 Производство на стакло 
011211 Производство на рамно стакло: 

сите производи 
01122 011220 Производство на огноотпорен 

материјал: сите производи 
01129 Преработка на други неметал-

ни минерали 
011291 Производство на азбестни про-

изводи: сите производи 
011292 Производство на јагленогра-

фитни производи: сите произ-
води 

011299 Друга преработка на неметални 
минерали: сите производи 

0113 Металопреработувачка дејност 
01131 Производство на метален реп-

родукционен материјал 
011312 Производство на метален ин-

сталационен материјал: сите 
производи 

011316 Производство на тркални 
лежаи: сите производи 

011319 Производство на друг метален 
репродукционен материјал: си-
те производи 

0117 Производство на електрични 
машини и апарати 

01172 Производство на електронски и 
телекомуникациони уреди 

011724 Производство на мерна и регу-
лациона опрема, средства за 
управување и автоматизација 
во индустријата и сообраќајот: 
само електрични броила, едно-
фазни, еднотарифни; електрич-
ни броила, еднофазни, двота-
рифни и електрични броила, 
трофазни, еднотарифни 

01179 Производство на други елек-
тротехнички производи 

011793 Производство на акумулатори 
и галвански елементи: сите 
производи освен галвански еле-
менти 

0119 Преработка на хемиски произ-
води 

01199 011990 Производство на други хемиски 
производи стопански експлози-
ви рендген-филмови 

0121 Производство на градежен ма-
теријал 

01214 Производство на градежни пре-
фабрикати и битуменски произ-
води 

012141 Производство на азбестно-це-
ментни производи: сите произ-
води 

0125 Производство на текстилни 
предива и ткаенуни 

01251 Производство на влакна, преди-
ва и конец 

012514 Производство на предива и 
јажарии од тврди и ликасти 
влакна: сите производи 

0127 01270 Производство на кожа и крзно 
012701 Производство на крупна кожа: 

сите производи 

Спогодбите склучени согласно со став 1 од оваа точ-
ка, организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации и заедници се должни, во рок од три дена од 
денот на склучувањето на спогодбата, да им ги достават 
на Сојузниот завод за цени и на Стопанската комора на 
Југославија. 

2. Цените за производите од широка потрошувачка и 
сериска опрема, вратени со Одлуката за враќање на цени-
те на определени производи на определено ниво, можат да 
се зголемат врз основа на согласност на Сојузниот завод 
за цени. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува на 
следните производиа 

Производи што спаѓаат 
во дејност Н а з и в 

гранка група подгрупа -

1 2 3 4 

0111 

01112 
011121 

011129 

ОБЛАСТ 01-ИНДУСТРИЈА И 
РУДАРСТВО 

Производство на неметални ми-
нерали 
(без градежен материјал) 
Производство на соли 
Производство на морска сол: 
сите производи 
Производство на други соли: 
сите производи 
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0113 Мета л опреработу ванка дејност 
011390 Производство на метален реп-

родукционен материјал 
01131 Производство на стоки за ши-

рока потрошувачка и други ме-
тални производи: сите прозво-
ди 

0117 Производство на електрични 
машини и апарати 

01179 Производство на други елек-
тротехнички производи 

011791 Производство на електроинста-
лационен материјал: сите про-
изводи 

011793 Производство на акумулатори 
и галвански елементи: галван-
ски елементи 

0119 Преработка на хемиски произ-
води 

01192 Производство на средства за 
перење и козметички препарати 

011920 Производство на средства за 
перење и козметички препара-
ти: средства за перење 

011990 Производство на други хемиски 
производи: антифриз 

0130 Производство на прехранбени 
производи 

01309 Производство на други пре-
хранбени производи (без доби-
точна храна) 

013099 Производство на зачини, каво-
вина и други прехранбени про-
изводи: сите производи освен 
сурово кафе, доработено и па-
кувано и пржено кафе 

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

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

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

- последната цена применета во февруари 1985 годи-
на 

- цените применувани до денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука 

- цената за која се бара согласност; 
4) податоци за видот на цената и тоа: 
а) производителска 
б) големопродажна 
в) малопродажна 
5) податоци за показателите во текуштиот и соодве-

тен пресметковен период за претходната година: 

- економската положба мерена со односот на вакуму-
лацијата спрема просечно ангажираните средства и бруто 
личните доходи по работник 

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

- коефициентот на обртот на обртните средства 
- користењето на капацитетите 
- порастот на цените во текот на 1983 и 1984 година и 

во изминатиот период на 1985 година. 
Сојузниот завод за цени може да бара дополнителни 

податоци од периодичната пресметка или завршната 
сметка во рок од 15 дена од денот на доставувањето на ба-
рањето, 

6) услови на продажбата: место и начин на испорака-
та (франко натоварено во местото на производителот, 
франко истоварено во местото на купувачот, франко скла-
диште на купувачот и сл.), начин на пресметката на вред-
носта на амбалажата со назнака дали амбалажата е по-
вратна или не и дали и во што се менувани условите на 
продажбата во однос на постојната; 

7) податоци за тоа кој ја донесе одлуката за зголему-
вање на цените (собир на работници, работнички совет, 
работоводен орган и др.). 

4. Ако барањето за давање согласност за промена на 
цените не содржи податоци од точка 3 на оваа одлука, Со-
јузниот завод за цени во рок од 15 дена ќе побара дополне-
ние на барањето. 

5. Сојузниот завод за цени е должен за барањето на 
организацијата на здружен труд, на другата самоуправна 
организација односно заедница да донесе решение во рок 
од 30 дена од денот на приемот на барањето од точка 3 на 
оваа одлука, односно во рок од 30 дена од денот на доби-
вањето на дополнителни податоци од таа точка, односно 
дополнување на барањето од точка 4 на оваа одлука. 

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

6. Организациите на здружен труд, други самоуправ-
ни организации-односно заедници чие барање во целост 
или делумно е одбиено, можат да изјават жалба да Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански работи во 
рок од осум дена од денот на приемот на решението од 
точка 5 на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 154 
13 мај 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планина, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

302. Одлука за враќање на цените на определени про-
изводи на определено ниво ; 8 1 

303. Одлука за начинот на формирањето на цените 
на определени производи и за давањето соглас-
ност на цените на определени производи 782 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


