
920. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦША И ПРЕСТАНОК НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

санација и престанок на организациите на здружен труд, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 ноември 1988 година. 

П бр. 905 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И 
ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 

Член 1 
Во Законот за санација и престанок на организациите 

на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 
42/87 и 75/87) во член 68 став 1 по точка 3 се додава точка 
4, која гласи: 

„4) со одложување на рокот на плаќање на втасаните 
обврски во согласност со санационата програма.". 

Член 2 
Во член 70 се додава став 3, кој гласи: 
„Надоместувањето на средствата со одложување на 

рокот на плаќање на втасаните обврски од страна на дове-
рителите се извршува со давањето на исправата за од-
ложување.**. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

921. 
Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРГ, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 
37/88), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗ-
ДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ*\ бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87,41/87, 66/87, 9/88, 
38/88 и 57/88), во член 6 по став 9 се додава став 10, кој 
гласи: 

„Одредбите на ст. 8 и 9 од овој член се однесуваат и 
на работниците на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи што се упатени во Социјалистичка Автономна По-
краина Косово на извршување на определени задачи и ра-
боти". 

Досегашниот став 10 станува став 11. 

Член 2 
Во член 7 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат: 
„По исклучок, на работниците на Авио-сервисот на 

сојузните органи на задачи и работи на пилоти-летачи и 
летачки персонал и на летачкиот персонал на Сојузниот 
секратаријат за внатрешни работи (хеликоптерска едини-
ца), додека се на службено патување, покрај трошоците за 
ноќевање, им припаѓа и* надомест кој се исплатува во вид 
на паушална дневница без оглед на времето поминато на 
службено патување. 

Паушалниот надомест од став 3 на овој член изнесу-
ва 5% од просечниот месечен чист личен доход на работ-
ник во стопанството на СФРЈ исплатен во претходното 
тримесечје.". 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Члан 3 
Во член 8а став 3, се менува и гласи: 
„Надоместот од став 2 на овој член во текот на еден 

месец изнесува 10% од просечно месечно остварениот чист 
личен доход на работник, исплтен по периодичната пре-
сметка јануари-јуни односно по завршната сметка во сто-
панството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, односно во стопанството на републиката однос-
но автономната покраина во која е седиштето на подрач-
ниот орган или на подрачната организациона единица на 
сојузниот орган на управата односно на сојузната органи-
зација, ако е тоа за работникот поповолно.". 

Член 4 
Во член 86 став 2 се менува и гласи: 
„Во органите од став 1 на овој член, надоместот за 

делумно покритие на издатоците за исхрана во текот на 
еден месец изнесува 15% од просечно месечно остварениот 
чист личен доход на работник исплатен по периодичната 
пресметка јануари-јуни односно по завршната сметка во 
стопанството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија односно во стопанството на републиката од-
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носно автономната покраина во која е седиштето на под-
рачниот орган или подрачната организациона единица на 
сојузниот орган на управата односно на сојузната органи-
зација, ако е тоа за работникот поповолно/'. 

Член 5 
По член 86 се додава член 8в, кој гласи: 

„Член 8в 
По исклучок од одредбите на чл. 8а и 86 на оваа уред-

ба на работниците на Авио-сервисот на сојузните органи 
на здачи и работи на пилоти-летачи и летачки персонал и 
на летачкиот персонал на Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи (хеликоптерска единица) што патуваат по 
налог за летање кога извршуваат летачка задача или 
должност на аеродром, им припаѓа надомест за покритие 
на трошоците за зајканата исхрана во текот на еден месец 
во износ од 20% од просечно месечно оставарениот чист 
личен доход на работник исплатен по периодичната пре-
сметка јануари*јуни односно по завршната сметка во сто-
панството на СФРЈ. 

Кога остварува право на надомест од став 1 на овој 
член, на работникот не му припаѓа надомест од член 8а на 
оваа уредба.". 

Член 6 
По член 11 се додава член 11а, кој гласи: 

„Член Па 
Право на посебен надомест му припаѓа и на робот-

ник на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи упа-
тен во Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 
непрекинато траење подолго од шест месеци на извршува-
ње на определени задачи' и работи во височина од 50% од« 
месечниот личен доход на тој работник остварен во 
претходниот месец.". 

Член 7 
Во член 12 по став 1 се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Право на надомест поради одвоен живот од семеј-

ството му припаѓа на работникот кој се упатува на работа 
на определено време во орган на управата во републиката 
односно автономната покраина, во износот што е утврден 
и за работниците, раководните работници односно фун-
кционерите." 

Право на надомест од став 2 на овој член им припаѓа 
и на припадниците на милицијата на Соју н и о т секретари-
јат за внатрешни работи во составот на Здружениот одред 

и на друг работник ца Сојуниот секретаријат за внатреш-
ни работи упатен во Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово на извршување на определени задачи и рабо-
ти.". 

Член 8 
Во член 13 зборовите: „на работникот" се бришат. 
Се додава став 2, кој гласи: 
„По исклучок, право на надомест на трошоците пора-

ди одвоен живот од семејството му припаѓа и на работни-
кот кој ги исполнува условите од член 12 на оваа уредба и 
заснова работен однос во органот заради вршење задачи и 
работи за кои Сојузниот извршен совет, поради посебни 
потреби на службата, на предлог од функционерот кој ра-
ководи со органот, одобрува средства за тие намени.". 

Член 9 
По член 15 се додава член 15а, кој гласи: 

„Член 15а 
Надомест на трошоците за превоз заради посета на 

потесното семејство од кое живее одвоено му припаѓа на 
работник кој е упатен на работа на орпеделено време во 
орган на урпавата во републиката односно автономната 
покраина, на припадник на милицијата на Сојузниот сек-
ретаријат за внатрешни работи во составот на Здружени-
от одред и на друг работник на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи упатен во Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово на извршување на определени задачи и 
работи, до четири патувања месечно, со правдање на тро-
шоците за превоз.". 

Член 10 
Во член 20 став 2 по зборовите: „користи средство на 

јавниот сообраќај" се додаваат зборовите: „на територија-
та на местото на вработување". 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 422 
10 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

922. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА 

МАЛО 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи (во натамошниот тек-

ст: прометните организации) ги формираат цените на производите во прометот на големо, односно на мало со примена 
на стапките за покритие на трошоците на прометот од оваа одлука врз набавната цена, и тоа најмногу до: 

Производи што спаѓаат во дејноста 

Гранка Група Подгрупа Н А З И В 

Во прометот 
на големо на мало 

(во про- (во про-
цент до) цент до) 

1 2 3 4 5 6 
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0102 01020 Производство на јаглен: сите производи 3,00 13,00 
0103 01030 Преработка на јаглен 

3,00 13,00 

010301 Производство на кокс и полукокс 3,00 13,00 
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2. Прометните организации што се занимаваат со 
промет на сурово, пржено и мелено кафе на големо, однос-
но со промет на мало, ги утврдуваат ц засметуваат трошо-
ците на прометот во апсолутен износ што според пропи-
сот постоел на денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка. 

3. Стапката за покритие на трошоците на прометот 
во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката 
за покритие на трошоците на прометот на големо од точ-
ка 1 на оваа одлука. 

4. Ако прометната организација која во својот состав 
нема основни организации на здружен труд изврши рабо-
ти на увоз на стоки и работи на промет на стоки на голе-
мо, може при формирањето на цените во прометот на го-
лемо да ги засмета пропишаните стапки за покритие на 
трошоците на увозот и на прометот на големо. 

Ако прометната организација која во својот состав 
нема основни организации на здружен труд изврши рабо-
ти на промет на стоки на големо и на промет на стоки на 
мало, може при формирањето на цените во прометот на 
мало да ги засмета пропишаните стапки за покритие на 
трошоците на прометот на големо и прометот на мало. 

Ако прометната организација набави стоки непосред-
но од производителот или увозникот и изврши само про-
мет на мало, може при формирањето на цените на произ-
водите во прометот на мало, стапките за покритие на тро-
шоците за тој промет да ги зголеми до 50% од стапките за 
покритие на трошоците на прометот на големо. 

5. Под набавна цена на производите во прометот на 
големо односно на мало, согласно со точка 1 на оваа одлу-
ка, се подразбира нето фактурна цена на производителска-
та организација на здружен труд односно на добавувачот, 
организацијата на здружен труд која се занимава со увоз и 

1 2 3 4 5 6 

0104 
01042 

Производство на нафта и земен гас 
01042 010420 Производство на земен гас: сите производи вкупно 2,00 

0107 
01071 

Црна металургија 
Производство на железо и челик 

010711 Производство на сурово железо: сите производи 2,20 3,00 
010712 Производство на суров челик: сите производи 2,60 3,20 
010713 Производство на валан, влечен и кован челик: 

4,50 4,20 - челик со негарантиран состав: сите производи 4,50 4,20 
- челик со гарантиран состав: сите производи 7,40 5,20 

01072 010720 Производство на ферб-легури: сите производи 3,00 3,70 
0109 Производство на обоени метали 

01091 010910 Производство на бакар: сите производи 4,50 5,00 
01092 010920 Производство на олово: сите производи 4,50 6,00 
01093 010930 Производство на цинк: сите производи 4,50 6,00 
01094 Производство на глиница и алуминиум: сите производи 4,50 6,00 

0111 
01112 

Производство на неметални минерали (без градежен материјал) 
Производство на сол 

011121 Производство на морска сол: 
5,00 12,00 - морска сол за човечка исхрана 5,00 12,00 

- морска сол за добиточна храна 5,00 -

011129 Производство на друга сол: 
3,50 - сите соли, освен соли за човечка исхрана и добиточна храна 3,50 

12,00 - сол за човечка исхрана 5,00 12,00 
- сол за добиточна храна 2,00 5,00 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 
01122 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите производи 2,50 4,50 

0113 
01131 

011311 

Металопреработувачка дејност 
Производство на метален репродукционен материјал 
Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки 
од сив лив, темпер-лив и модуларен лив, отковки и отпресоци од 

4,00 8,00 железо и челик 4,00 8,00 
0118 

01181 011810 
Производство на базни хемиски производи 
Производство на хемикалии (освен за земјоделство): 
- натриумкарбонат (калцинирана сода), натриумхидроксид, елек-
тролитички, 100% (каустична сода), натриум-перборат и натриум-
-триполифосфат, натриум-сулфат, линеарен алкил-бензол сулфо-
нат (ОВЅ и БВЅК), карбоксиметил - целулоза (СМС), зеолит, 
хлор, хлороводородна киселина, натриум-хипохлорит, сулфурна 
нат (ОВЅ и БВЅК), карбоксиметил - целулоза (СМС), зеолит, 
хлор, хлороводородна киселина, натриум-хипохлорит, сулфурна 

5,50 6,00 * киселина, азотна киселина, калиумхидроксид, натриумхидроксит 
Преработка на хемиски производи 

5,50 6,00 
0119 

01191 011910 

киселина, азотна киселина, калиумхидроксид, натриумхидроксит 
Преработка на хемиски производи 

01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите произво-
ди, освен лекови што со Решението за одобрување за пуштање на 
лекови во промет можат да се издадат без лекарски рецепт, член 3 
од Правилникот за начинот на пропишување и издавање на леко-
ви („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/87) и лекови за употреба во 
ветерината 7,00 20,00 

01192 011920 Производство на средства за перење и на козметички препарати: 
6,00 10,00 средства за перење: сапуни 6,00 10,00 

0130 Производство на прехранбени производи 
3,70 13,40 01301 013010 Мелење и лупење на.жита: пченично брашно од типот „850" 3,70 13,40 

01302 
013021 

Производство на леб и тестенини 
Производство на леб и печива: пченичен леб од типот „850" 

01305 013050 Преработка и конзервирање на млеко: 
- пастеризирано млеко 
- пастеризирано хомогенизирано млеко 

според прописот 
вкупно 6,30 
вкупно 6,30 

01308 013080 Производство на растителни масла и масти: сурово масло, рафи-
2,10 7,15 нирано јастиво масло (од сончоглед, соја и маслодајна репка) 2,10 7,15 
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на прометната организација на големо, зголемена за за-
висните трошоци. 

Под набавна цена на земниот гас од домашно произ-
водство се подразбира цената на земниот гас франко 
експлоатационо поле, а под набавна цена на земниот гас 
од увоз - цената франко југословенска граница. 

6. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат: трошоците за натовар и истовар на произ^ 
водите, трошоците на транспортот од стовариштето на 
добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за 
осигурување на производите во транспортот, транспор-
тното кадо, кршот и дефектот на производите, посебните 
трошоци за пакување при транспорт на производите (зим-
ско пакување и ел.), трошоците за транспорт од стовариш-
тето на купувачот до неговите продавници односно про-
дажни места и трошоците за враќање на амбалажата врз 
основа на склучените самоуправни спогодби односно до-
говори. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметуваат само фактичките трошоци што ги имала 
и што му ги фактурирала на купувачот друга организаци-
ја на здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, 
прометната организација може да ги засмета зависните 
трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, нато-
варот и истоварот и др. ги изврши со свои средства, а нај-
многу до височината на тарифата во јавниот сообраќај 
што е формирана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација не може да ги утврди и 
да ги пресмета фактичките зависни трошоци во моментот 
на извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да 
ги пресмета во планираните просечни износи или во про* 
цент, што ги внесува на посебна сметаа на временските 
разграничувања, со тоа што просечните зависни трошоци 
ги планира врз основа на остварените просечни зависни 
трошоци во претходната година односно во претходниот 
пресметковен период на текуштата година. Планираните 
просечни зависни трошоци и фактичките зависни трошо-
ци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласу-
ваат врз основа на книговодствената евиденција што се 
води на посебните сметки на временските резграничувања* 
при што задолжително ќе се намалат односно зголемат 
планираните зависни трошоци за следните три месеци за 
остварената позитивна односно негативна разлика. 

Усогласувањето на зависните, трошоци од став 4 на 
оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон кра-
јот на годината во следната година на посебните сметки 
на временските разграничувања. 

7. Прометните организации што пакуваат прехранбе-
ни производи на начин кој му одговара на индустрискиот 
начин на пакување (ситни пакувања) можат врз набавната 
цена на тие производи да ги засметаат фактичките трошо-
ци на пакувањето, а најмногу до износот што, во соглас-
ност со прописите, го засметуваат организациите на 
здружен труд - производители при пакувањето на тие про-
изводи. 

8. Не се смета како зголемување на стапката за По-
критие на трошоците на прометот позитивната разлика 
во цената што прометната организација ја пресметува ка-
ко разлика помеѓу постојната продажна цена на произво-
дите на залихи и продажната цена на производите од ист 
вид и квалитет што се купени подоцна од ист производи-
тел. 

9. Одредбите на оваа одлука се применуваат на ра-
ботните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели 
на дуќани), како и на другите учесници во прометот на 
производи од оваа одлука. 

10. Ако производителската организација на здружен 
труд односно организацијата на здружен труд што се за-
нимава со увоз, во согласност со прописите, ги формира 
своите продажни цени така што тие да важат како цени во 
продажбата на големо односно на мало* во тие цени се 
содржани и зависните трошоци (франко истоварна стани-
ца на купувачот), а учеството за покритие на трошоците 
на прометот содржано во тие цени го утврдуваат со дого-
вор организацијата на здружен труд - производител од-
носно увозникот и прометната организација. 

При формирањето на цените во прометот на големо, 
односно на мало за истовидни производи од увоз, промет-
ните организации можат, како учество за покритие на тро-
шоците на прометот, да ги засметуваат износите што ги 
остваруваат во согласност со одредбите на став 1 од оваа 
точка. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на производите во прометот на големо односно 
на мало („Службен лист на СФРГ\ бр. 34/88, 59/88 и 
60/88). 

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

Е. П. бр. 428 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

923. 
Врз основа на Член 23 од Законот за системот на Оп-

штествената контрола на. цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за 
компензациите за определени производи („Службен лист 
на СФР.Г, бр. 45/88 и 64/88), во соработка со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО 
ОД ТИПОТ „850* И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОС-
НОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД 

ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" 
1. Во Одлуката за определување на највисоката цена 

на пченичното брашно од типот „850" и највисоката цена 
на основниот вид пченичен леб произведен од пченично 
брашно од типот „850" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/88) точка 1 се менува и гласи: 

„Заради обезбедување на рамноправни услови на сто-
панисување и стекнување на доход, организациите на 
здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните (во натамошниот текст: имателите на дуќа-
ни) што произведуваат пченично брашно од типот „850" 
можат цените на тоа брашно да ги формираат така што 
при постојните услови на продажба, највисоката цена да 
изнесува 883,10 динари за еден килограм. 

Компензација за пченичното брашно од типот „850" 
се утврдува во износ од 288,50 динари за еден килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка го содржи износот на 
компензацијата од став 2 на оваа точка. 

Право на износот на компензацијата утврдена со 
оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-
врден во Законот за компензации за определени произво-
ди.". 

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

Е.п. бр. 429 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 
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Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозници) ги 
формираат цените на производите од увоз на домашниот пазар, така што врз набавната цена ги засметуваат следните 
стапки за покритие на трошоците на увозот, и тоа: 

Производи што спаѓаат во дејност 

Гранка Група Подгрупа Н А З И В При увоз 
(во процент 

до) 

1 2 3 4 5 

0101 01010 Електростопанство: сите производи 0,77 
0102 01020 Производство на јаглен: сите производи 0,77 
0103 01030 Преработка на јаглен: 

0,77 010301 Производство на кокс и полукокс: сите производи 0,77 
0104 Производство на нафта и земен гас: сите производи 2,07 
0105 01050 010500 Производство на нафтени деривати: сите производи 2,07 
0106 01060 010600 Производство на железна руда: сите производи 0,77 
0107 Црна металургија: сите производи 0,61 
0108 Производство на руди на обоени метали 

01081 010810 Производство на руди и концентрати на бакар: сите производи 0,77 
01082 010820 Производство на руди и концентрати на олово ц цинк: сите произ-

0,77 води 0,77 
01083 010830 Производство на боксит: сите производи 0,77 

0109 Производство на обоени метали 
01091 010910 Производство на бакар: сите производи 0,77 
01092 010920 Производство на олово: сите производи 0,77 
01093 010930 Производство на цинк: сите производи 0,77 
01094 Производство на глиница и алуминиум: сите производи 0,77 

0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал) 0,77 
01112 Производство на сол: сите производи 0,77 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 

0113 
01122 011220 Производство на огноотпорен материјал; сите производи 0,77 

0113 
01131 

Металопреработувачка дејност 
01131 

011311 
Производство на метален репродукционен материјал 

011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки 
од сив лив, темпер-лив и нудуларен див, отковки и отпресоци од 

0,52 железо и челик 0,52 
0118 Производство на базни хемиски производи 

0,52 

01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделство): 
- натриум-карбонат (калцинирана сода), натриум-хидроксит, елек-
тролитички 100% (каустична сода), натриум перборат, натриум 
триполифосфат, натриум-сулфат, линеарен алкилбензол сулфонат 
(ОВЅ и ИВЅК), карбоксиметилцелулоза (СМС), зеолит, хлор, хло-
роводородна киселина, натриум-хипохлорид, сулфурна киселина, 
азотна киселина, калиум-хидроксид, натриум-хидроксид 

1,03 

0119 
01191 011910 

Преработка на хемиски производи 
01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите произво-

ди, освен лекови што со Решението за одобрение за пуштање на 
лекови во промет можат да се издаваат без лекарски рецепт (член 
3 од Правилникот за начинот на пропишување и издавање на ле-
кови „Службен лист на СФРЈ", бр. 57/87) и лекови за употреба во 

1,50 

01192 011920 
ветерината 

01192 011920 Производство на средства за перење и козметички препарати: са* 
пуни 1,20 

0130 Производство на прехранбени производи 
01305 013050 Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано и пастеризи-

1,20 
01308 

рано хомогенизирано млеко 1,20 
01308 013080 Производство на растителни масла и масти: сурово масло, рафи-

1,03 - ниран© масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка 1,03 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, тие на трошоците на увоз, стапките за покритие на трошо-
увозниците ги формираат цените на производите така ците на прометот на големо, односно за покритие на тро-
што врз набавната цена ги засметуваат стапките за покри- шоците на прометот на мало, и тоа: 
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Во проценти до 

Назив на производот при 
увоз 

на 
големо 

на 
мало 

- лимун, портокали и ман-
дарини 3,00 6,00 19,00 
г грејпфрут, банани, ананас, 
друго свежо и суво овошје и 
зеленчук 3,00 6,00 19,00 
- чај, какао и зачини што не 
се произведуваат во земјата 3,00 3,50 22,00 

Други трошоци (зависни и др.) се засметуваат според 
прописите, со тоа што во прометот на бананите за дозре-
вање во специјално опремени простории во тие трошоци 
можат да се засметаат и трошоците на дозревањето до пет 
динари по килограм, а за складирање и чување на лимун, 
портокали и мандарини, вкупно до пет динари по кило-
грам. 

За производите од увоз што се наоѓаат на една од 
формите на увозот (контингент по вредност - Кв, коли-
чински контингент по количини - Кк и форма на дозволи 
Д), а што не се наведени во ст. 1 и 2 од оваа точка, увозни-
ците ги формират цените така што врз набавната цена на 
тие производи Ја засметуваат стапката за покритие на тро-
шоците за увоз до 1%. 

По исклучок од одредбите на оваа одлука, организа-
циите на здружен труд што вршат работи на увоз на суро-
во кафе ги утврдуваат и ги засметуваат трошоците на уво-
зот во апсолутен износ што според прописот постоеше на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Стапките за покритие на трошоците на увозот се 
засметуваат врз набавната цена на производите од увоз, 
франко југословенска граница, со примена на курсот на 
динарот што важи на денот на настанувањето на обврска-
та на плаќање на царина, зголемен сразмерно на зголему-
вањето на курсот на динарот, а најмногу до 5%, зголемена 
за износот на царината и на другите увозни давачки. 

Врз цената добиена со примената на одредбата на 
став 1 од оваа точка увозникот може да ги засмета и ствар-
ните зависни трошоци до местото каде се царинат стоки-
те, како и стварните трошоци настанати при увоз на стоки 
со примена на прописите на општествено-политичките за-
едници (задолжитени прегледи при увоз, атести, за-
должителни анализи), износите на банкарските провизии, 
трошоците на акредитивите и на каматите на кредитите 
за увоз на стоки. 

3. Цените на производите од увоз во промет на до-
машниот пазар на мало, односно на големо се формираат 
како и за домашните стоки, а за производите од точка 1 
став 2 на оваа одлука - со примена на стапките утврдени 
со одредбите на тој став. 

4. Увозниците што увезуваат опрема, суровини, по-
лупроизводи и друг репродукционен материјал во свое 
име и за сметка на купувачот како непосреден потрошувач 
на тие производи непосредно со тој купувач го утврдуваат 
учеството за покритие на трошоците за увозот. 

5. Организациите на здружен труд - застапници на 
странски фирми што продаваат стоки од увоз од консиг-
национи складови можат врз набавната цена на тие произ-
води да ја засметаат стапката за покритие на трошоците 
на увоз, и тоа: 

1) за средствата на транспорт и на врски, 
машини, уреди, инсталации, опрема и крупен 
алат до 0,39% 

2) за суровини и друг репродукционен мате-
ријал до 0,52% 

3) за делови и гуми за моторни возила до 0,65% 
4) за производи што не се опфатени со од-

редбите под 1 до 3 на оваа точка до 0,80% 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на производите од увоз („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/88, 59/88 и 60/88). 

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

Е. п. бр. 430 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

925. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Организациите на здружен труд и другите самоуп-

равни организации и заедници што произведуваат опреде-
лени производи (во натамошниот текст: производителски 
организации) можат продажните цени на своите произво-
ди да ги зголемат врз основа на согласност од СОЈУЗНИОТ 
завод за цени, и тоа: 

Производи што спаѓаат во 
дејност 

Гранка Група Подгрупа НАЗИВ 

1 2 3 

0111 

01112 

0113 

01131 

011311 

0118 

01181 011810 

0119 

4 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИ-
ЈА И РУДАРСТВО 
Производство на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 
Производство на соли: сите 
производи 
Металопреработувачка деј-
ност 
Производство на метален 
репродукционен материјал 
Производство на леани, ко-
вани и пресувани произво-
ди: одливки од сив див, тем-
пер-лив и нодулиран див, 
отковки и отпресоци од 
железо и челик 
Производство на базни хе-
миски производи 
Производство на хемикалии 
(освен за земјоделството): 
- натриум-карбонат (калци-
нирана сода) натриум-хид-
роксид електролитски 100% 
(каустична сода), натриум-
-перборат, натриум-трипо-
лифосфат, натриум-сулфат, 
линеарен алкил-бензол-сул-
фонат (ОВЅ и ОВЅК), кар-
боксиметил-целулоза 
(СМС), зеолит, хлор, хлоро-
водородна киселина, натри-
ум-хипохлорид, сулфурна 
киселина, азотна киселина, 
калиум-хидроксид, натриум-
-х ид рокен д 
Преработка на хемиски про-
изводи 
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1 2 

01192 

3 

011920 

4 

Производство на средства за 
перење и козметички препа-

0130 
рати: сапуни 

0130 Производство на прехранбе-
ни производи 

01305 013050 Преработка и конзервирање 
на млеко: пастеризирано и 
пастеризирано хомогенизи-
рано млеко 

2. Производителските организации му поднесуваат 
на Сојузниот завод за цени барање за давање согласност 
на цените, во два примерока. 

Барањето од став 1 на оваа точка содржи: 
1) фирма, односно назив и седиште на производител-

ската организација и матичен број под кој се води кај 
Службата на општественото книговодство и Сојузната уп-
рава за царини и назив и шифра на подгрупата на дејнос-
та; 

2) назив и шифра (матичен број) на банката која на 
производителската организација и одобрила кредит за об-
ртни средства; 

3) назив на производот или на група производи и еди-
ницата на мера; 

4) цената за која се бара согласност и видот на таа це-
на (производителска, големопродажна, малопродажна), со 
назнака на постојната цена, процентот на бараното зголе-
мување на цените и условите на продажбата; 

5) стапката на вкупниот растеж на цените на произво-
дите во претходната година мерена во декември 1987 го-
дина во однос на декември 1986 година и месеците во кои 
е зголемена цената; 

6) стапките на остварениот растеж на цените на тој 
производ во 1988 година формирани по прописите и месе-
ците во кои се зголемени тие цени; 

7) последната остварена извозна цена пред поднесу-
вањето на барањето, изразена во динари франко југосло-
венската граница, со назнака на месецот и годината на ос-
тварувањето, како и последната остварена извозна цена во 
девизи, со шифра на валутата, курсот по кој е пресметан 
извозот и количината на извезените стоки на кои се одне-
суваат податоците за цената; 

8) податоци за продуктивноста на трудот: физичкиот 
обем на производството по вработен работник, коефици-
ентот на обртот на обртните средства во последниот пре-
сметковен период на тековната година (вкупен приход во 
однос на просечно користените обртни средства), изразен 
во индексот за тековниот период пред поднесувањето на 
барањето во однос на истиот период претходната година; 

9) односот на акумулацијата спрема просечно корис-
тените деловни средства (во проценти) во последниот пре-
сметковен период на тековната година^и во истиот пре-
сметковен период од претходната година; 

10) бруто личен доход по еден работник (месечен про-
сек во динари во пресметковниот период од тековната и 
во истиот период на претходната година); 

11) индексот на залихите на готови производи или на 
група производи за кои се бара согласност на цените за 
претходниот пресметковен период од тековната година во 
однос на истиот пресметковен период од претходната го-
дина; 

12) индексот на вкупниот приход, на потрошените 
средства и на доходот за подносителот на барањето во 
претходниот пресметковен период од тековната година во 
однос на истиот период од претходната година; 

13) структурата на постојната цена при изработката 
на производите за кои се бара согласност (процент на 
учеството на амортизацијата, енергијата, основниот мате-
ријал и суровините, помошниот материјал и другите тро-
шоци во структурата на постојната цена и процент на рас-
тежот на сите наведени елементи од последното зголему-
вање на цените до поднесувањето на барањето). 

Податоците од оваа точка му се доставуваат на Со-
јузниот завод за цени на Образецот за доставување на ба-

рање за давање согласност на цените, што претставува 
составен дел од оваа одлука. 

3. Организациите на здружен труд се должни за про-
изводите од точка 1 на оваа одлука што првпат ги произ-
ведуваат и за кои првпат формираат цени, да ги достават 
техничко-технолошките карактеристики, структурата на 
цените на тие производи и доказите за нивото на цените 
на исти или слични, односно сродни производи, со нивни-
те техничко-технолошки карактеристики, кои постојат во 
нивната производствена програма или во програмата на 
други производители со кои се споредуваат, а чии цени се 
формирани по прописите. 

4. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се однесува 
на производите за кои цените се формираат во согласност 
со член 8 од Законот за системот на општествената кон-
трола на цените. 

5. Ако барањето за давање на согласност не ги 
содржи податоците од точка 2 на оваа одлука, Сојузниот 
завод за цени, во рок од 8 дена од денот на приемот на ба-
рањето, ќе побара дополнение на податоците. 

Ако производителските организации не го достават 
бараното дополнение на податоците, се смета дека бара-
њето не е ни поднесено, за што Сојузниот завод за цени 
писмено ја известува производнтелската организација. 

6. Сојузниот завод за цени е должен по уредно бара-
ње на производителот организација да донесе решение за 
давање или ускратување на согласност на цените во рок 
од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од точ-
ка 2 на оваа одлука. 

Ако Сојузниот завод за цени во рокот од став 1 на 
оваа точка не донесе решение за давање или ускратување 
на согласноста, односно не бара дополнение на податоци-
те, ќе се смета дека е дадена согласност на цените. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на согласност на 
цените на определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/88 и 60/88). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**., 

Е. п. бр. 431 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земмрич, е. р 

926. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за 
.компензации за определени производи („Службен лист на 
СФРЈ*\ бр. 45/88 и 64/88), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 
РАСТИТЕЛНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И КОМПЕНЗА-

ЦИЈА ЗА РАСТИТЕЛНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 
1. Заради обезбедување на рамноправни услови за 

стопанисување и стекнување на доход, организациите на 
здружен труд што произведуваат растително масло за ја-
дење од сончоглед, соја и маслодајна репка можат цените 
на тоа масло да ги формираат така што највосоките цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

масло од 
сончоглед 

масло од соја 
и маслодајна 
репка 

1) сурово расти-
телно масло за 
јадење 4628,70 дин/кѕ 3934,40 дин/кѕ 
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2. Компензација за рафинирано масло за јадење од 
сончоглед, соја и маслодајна репка се утврдува во износот 
од 534,40 динари за литар. 

3. Цените од точка 1 одредбата под 2 на оваа одлука 
го содржат и износот на компензацијата од точка 2 на 
оваа одлука. 

Право на износот на компензацијата утврдена со 
оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-
врден во Законот за компензации за определени произво-
ди. 

4. Цените на мешаните растителни масла за једење 
од сончоглед, соја и маслодајна репка се формираат од-
носно утврдуваат сразмерно со учеството на одделни ви-
дови растителни масла за јадење во тие мешаници, по це-
ните на тие масла од точка 1 на оваа одлука. 

5. Цените на маслата од точ. 1 и 4 на оваа одлука 
важат, при постојните услови на продажба, како највисоки 
продажни цени на производителите франко натоварна 
станица на производителот. Во цената на рафинираното 
растително масло за јадење во пластични шишиња е за-
сметана вредноста на амбалажата, а во цената на сурово-
то растително масло за јадење и рафинираното растител-
но масло за јадење во буриња и цистерни, во стаклени 
шишиња и во лимена и пластична амбалажа од 3 литри до 
25 литри не е засметана вредноста на амбалажата. На тие 
цени се засметува вредноста на амбалажата утврдена со 
прописите. 

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со прометот на растително масло за јадење и работните 
луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамош-
ниот текст: имателите на дуќани) можат во прометот на 
големо односно на мало постојните набавни цени на рас-
тителното масло за јадење затечени на залихи да ги зголе-
мат, и тоа за: 

7. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на растително масло за јадење и имателите на 
дуќани ќе ги попишат сите количини на растително масло 
за јадење од точка 1 на оваа одлука и мешаните масла од 
сончоглед, соја и маслодајна репка од точка 4 на оваа од-
лука затечени на залихи на 25 ноември 1988 година во 24 
часот, како и сите количини на тие масла што до тој ден 
на организациите на здружен труд и на имателите на дуќа-
ни им ги фактурирале производителите односно добавува-
чите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на растително масло за јадење и имателите на 
дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книго-
водство или во друга евиденција, во согласност со пропи-
сите, разликата во цената од точка 6 на оваа одлука за си-
те пропишани количини. Таа разлика може да се користи 
во согласност со прописите. 

Имателите на дуќани ќе ги пријават попишаните ко-
личини на масло од точка 1 на оваа одлука и на мешани 
масла од точка 4 на оваа одлука кај надлежните органи на 
општината на чија територија вршат дејност. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на растително™ масло за јадење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 60/88). 

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

Е.п. бр. 432 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

927. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА БА-
КАРОТ, ОЛОВОТО, ЦИНКОТ И АЛУМИНИУМОТ И 
НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА ТИЕ МЕТАЛИ 

1. Организациите на здружен труд од гранката 0108 
Производство на руда на обоени метали и гранката 0109 
Производство на обоени метали, цените на основните ме-
тали ги формираат во согласност со цените на светскиот 
пазар. 

2. Организациите на здружен труд од групата 01091 
подгрупата 010910 Производство на бакар ги формираат 
цените на електролитниот бакар во форма на катоди (кла-
са А) до нивото на цените на светскиот пазар. 

масло од 
сончоглед 

масло од соја и 
маслодајна 
репка 

- во стаклени 
шишиња од 1 
литар 1932,55 дин/1 1651,90 дин/1 

- во пластични 
шишиња од 1 
литар 1971,10 дин/1 1685,85 дин/1 

- во пластични 
шишиња од 
3/4 литр 1507,50 дин/3/4 1 1289,40 дин/3/4 1 

масло од 
сончоглед 

масло од соја 
и маслодајна 
репка 

2) рафинирано 
растително мас-
ло за јадење: 
- во буриња и 

цистерни 6056,40 дин/кѕ 5228,10 дин/кѕ 
- во лимена и 

пластична ам-
балажа од 3 
литри до 25 
литри 5663,00 дин/1 4893,70 дин/1 

- во стаклени 
шишиња од 1 
литар 6112,00 дин/1 5275,40 дин/1 

- во пластични 
шишиња од 1 
литар 6223,10 дин/1 5369,80 дин/1 

- во пластични 
шишиња од 
3/4 литар 4751,80 дин/3/4 1 4099,20 дин/3/4 1 

масло од 
сончоглед 

масло од соја и 
масло дај на 
репка 

1) сурово расти-
телно масло за 
јадење 

2) рафинирано 
растително мас-
ло за јадење: 
- во буриња и 

цистерни 
- во лимена и 

пластична ам-
балажа од 3 
литри до 25 
литри 

1604,00 дин/кѕ 

1913,40 дин/кѕ 

1777,00 дин/1 

1371,90 дин/кѕ 

1636,50 дин/кѕ 

519,80 дин/1 
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Под цена на светскиот пазар од став 1 на оваа точка 
се пдоразбира учеството на 60% од долгорочната цена на 
светскиот пазар, која претставува десетгодишен просек за 
електролитниот бакар од класата А во форма на катода, 
на Лондонската берза на метали за термински испораки 
валоризирана спрема вредноста на валутата во годината 
што и претходи на годината на формирањето на цените и 
40% од учеството на тековната цена на светскиот пазар, 
која претставува тримесечен просек на цените на бакарот 
со ист квалитет на Лондонската берза на метали за тер-
мински испораки, за периодот што му претходи на месе-
цот на формирањето на цените, објавени во публикацијата 
Metal Bulletin - PUBLISHED BY METAL BULLETIN YO-
URNALS Ltd London. 

Цената на светскиот пазар од став 1 на оваа точка се 
изразува во фунти стерлинзи, а се пресметува по средниот 
курс на денот на формирањето на цените, објавен во из-
вештајот од девизниот пазар. 

Цената на леаниот електролитен бакар во блокови и 
трупци и на електролитниот бакарен прав се формира со 
множење на цената од став 1 на оваа точка со коефициен-
тите, и тоа за: 

- ETI - Си C.D. 1002 
- ЕР - Си C.D. 1002 
- DVP - Си C.D. 1002 
- бакарен прав 

1,058 
1,073 
1,101 
1,701 

3. Цената формирана во согласност со критериумите 
од точка 2 на оваа одлука не може да биде пониска за по-
веќе од 10% од долгорочната цена на светскиот пазар. 

4. Организациите на здружен труд од групата 01092 
подгрупата 010920 Производство на олово и групата 
01093 подгрупата 010930 Производство, на цинк ги форми-
раат цените на оловото со квалитет 99,95% Pb и на цинкот 
со квалитет 97,5% Zn во согласност со цената на светскиот 
пазар. 

Под цена на светскиот пазар, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се подразбира тековната цена на светскиот па-
зар на Лондонската берза на метали за олово и цинк со 
квалитетот наведен во став 1 на оваа точка, корегирана со 
десетгодишниот просек на следниот начин: ако тековните 
светски цени на оловото и цинкот се пониски од цените 
што изразуваат долгорочна тенденција (десетгодишен 
просек) за над 10%, ќе се применуваат цените што изразу-
ваат долгорочна тенденција намалени за 10%. 

Цена на светскиот пазар претставува тримесечен про-
сек на оловото со квалитет 99,95% Pb и на цинкот со ква-
литет 97,5% Zn на Лондонската берза на метали за тер-
мински испораки, за периодот кој му претходи на месецот 
на формирањето на цените. 

Долгорочната цена на светскиот пазар претставува 
десетгодишен просек на цените на оловото и цинкот со 
квалитетот од став 1 на оваа точка, на Лондонската берза 
на метали, за термински испораки валоризирани според 
вредноста на валутата во годината што и претходи на го-
дината на формирањето на цените. 

Цената на светскиот пазар во публикацијата „Metal 
Bulletin** се изразува во фунти стерлинзи, а се пресметува 
по средниот курс на динарот на денот на формирањето, 
објавен во извештајот од девизниот пазар. 

Цените на оловото и цинкот од други квалитети се 
утврдуваат со множење на базните цени со соодветни кое-
фициенти, и тоа: 
1) за оловото: 

- за рафинирано олово со квалитет 99,99% Pb со коеф. 1,046 
- за рафиниран олово со квалитет 99,985% Pb со коеф. 1,035 
- за рафиниран© олово со квалитет 99,80% Pb со коеф. 0,9650 
- хемиски руинирано олово 99,90% Pb со коеф.10,965 

2) za cinkot: 
- fin cink so kvalitet 99,995% Zn со коеф. 1,0968 
- фин цинк со квалитет 99,99% Zn со коеф. 1,0833 
- фин цинк со квалитет 99,95% Zn со коеф. 1,0696 
- топилнички цинк со квалитет 99,50% Zn со коеф. 1,0553 
- топилнички цинк со квалитет 98,50% Zn со коеф. 1,0278 

5. Нивото на цената формирана во согласност со кри-
териумите од точка 4 на оваа одлука не може да биде по-

ниско за повеќе од 10% пониско од нивото на долгорочна-
та цена на светскиот пазар. 

6. Организациите на здружен труд од групата 01082 
подгрупата 010820 Производство на руда и концентрати 
на олово и цинк ги формираат цените на рудите и концен-
тратите на олово и цинк сразмерно на промената на цена-
та на металите. 

7. Организациите на здружен труд од групата 01094 
Производство на глиница и алуминиум подгрупата 010942 
Производство на алуминиум ги формираат цените на при-
марен алуминиум, ингот 99,50% А1 до нивото на цената на 
светскиот пазар на алуминиумот од ист квалитет. 

Под мена на светскиот пазар, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се подразбира цената добиена со учество на 
40% од тримесечниот просек на алуминиумот на Лондон-
ската берза на метали (LME- Cach - Settlement) и 60% од 
тримесечниот просек на цената на производителите на 
три европски земји (Франција, CP Германија и Италија) 
објавена во METAL BULLETIN PUBLISHED BY METAL 
BULLETIN YOURNALS LTD LONDON, за периодот што 
му претходи на месецот* на формирањето на цените. 

Берзанската цена од став 1 на оваа точка се изразува 
во фунти стерлинзи, а инодомицилната во националната 
валута и се пресметува по средниот курс на денот на фор-
мирањето на цените. 

Цените на алуминиумот од други квалитети се фор-
мираат со множење на базната цена за ингот 99,50% А1 со 
коефициентите, и тоа: 

- ингот квалитет 99,7% - 99,79% А1 со коефициентот 1,025 
- ингот квалитет 99,8% - 99,89% А1 со коефициентот 1,060 

Цените на алуминиумските легури се формираат спо-
ред цената на легурата (силумин) А1 Si 10 Mg која е горна 
граница и чиј коефициент е 1,27, со тоа што за другите ле-
гури цените се формираат според процентуалното учество 
на металот. 

8. Организациите на здружен труд од групата 01094 
Производство на глиница и алуминиум подгрупата 010941 
Производство на глиница ги формираат цените на глини-
цата до нивото од 14% до 20% од цената на базниот квали-
тет на примарниот алуминиум, ингот 99,50% А1. 

Цените на хидратната глиница се формираат до ни-
вото од 10% до 20% од цената за базниот квалитет на при-
марниот алуминиум, ингот 99,50% А1. 

Цените на специјалната глиница се формираат со 
примена на процентите врз цената на базниот квалитет на 
примарниот алуминум, ингот 99,50% А1, и тоа: 

Тип на глиница % на базната цена на 
примарниот алуминиум 

GK-K, GK-E, KG-P, GK-S 24,00 
GK-GME i GK.-GMP 25,50 
GK-ME, GK-UP 26,00 
GK-B 26,50 

9. Организациите на здружен труд од групата 01083 
подгрупата 010830 Производство на боксит ги формираат 
цените на бокситот до нивото од 1,75% до 2%. Ова процен-
туално учество се однесува на учеството на цената на една 
тона боксит со содржина на влага од 9% до 10% во цената 
на една тона примарен алуминиум во ингот, на паритетот 
франко натоварено во рудникот на боксит, а за следните 
базни квалитети по рудници: 

АћОз SiOi 

55% 6% за рудниците на боксит Јајце - Поља-
не, Никшиќ и Босанска Крупа 

52% 5,7% за рудниците на боксит Власеница, 
Мостар, Ровињ, Јајце - Барачи 

48% 6,5% за рудниците на боксит Обровац, По-
мград и Косово 
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Цените на бокситот и глиницата формирани во сог-
ласност со тон. 7 и 8 на оваа одлука се производителски 
цени на паритетот франко натоварено кај производителот 
и важат за квалитетите што се користат во металургијата 
на алуминиум. 

Цените на бокситот што се употребуваат за индус-
тријата на цемент и огноотпорен материјал, црната мета-
лургија и други намени се формираат со договор помеѓу 
производителите и преработувачите на боксит односно 
слободно се договараат. 

10. Цените на легурите на бакарот, оловото и цинкот 
се формираат во паритет со промена на цените на основ-
ните и легирачките метали, сразмерно со нивното учество. 

11. Цените на секундарните суровини врз база на ба-
кар, олово, цинк и алуминиум и нивните легури се форми-
раат истовремено со формирањето на цените на тие мета-
ли, во процентот на промената на цените на базниот ква-
литет на тие метали и базниот квалитет на секундарните 
суровини. За другите квалитети се применуваат постојни-
те коефициенти од стандардната класификација на секун-
дарните суровини. 

12. Цените формирани во согласност со одредбите на 
оваа одлука ќе се менуваат тримесечно кога за тоа ќе се 
стекнат услови. . 

13. Ако цените на нафтените деривати, електричната 
енергија, јагленот и транспортот влијаат врз растежот на 
цените на металите формирани во согласност со одредби-
те на оваа одлука за повеќе од 10%, за тој износ може да се 
менуваат цените на металите по исклучок еднаш пред ис-
текот на рокот од 90 дена. 

14. Цените формирани во согласност со одредбите на 
оваа одлука се производителски цени франко производи-
телот. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи одредбата на точка 1 од Одлуката за 
давање согласност на цените на определени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/88), во делот на табелата 
што се однесува на производите од гранката 0108 Произ-
водство на руди на обоените метали, 0109 Производство 
на обоени метали и 0135 Собирање и примарна преработ-
ка на индустриски отпадоци: отпадоци од обоени метали. 

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

Е. п. бр. 433 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

928. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

ЛЕКОВИ 
1. Организациите на здружен труд од гранката 0119 

Преработка на хемиски производи на групата 01191 под-
групата 011910 - Производство на лекови и фармацевтски 
хемикалии: готови лекови за употреба во медицината што 
се издаваат на лекарски рецепт (освен ветеринарските ле-
кови), а кои, согласно со член 2 точ. 1 и 4 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/86) се пуштаат во промет, формираат цени на свои-
те производи во согласност со цените на светскиот пазар. 

Под цени на светскиот пазар, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се подразбираат инодомицилни цени објавени 
во официјалните публикации: KLEINE SPEZIALTEN-

-ТАКЅЕ, ROTE LISTE, CODEX, REOLEMENTATION, 
LINFORMATORE FARMACEVTICO, VIDAL I MIMS, 
PRIX COURANT POUR PHARMACIES, пресметани во 
динари по средниот курс на соодветната валута на денот 
на формирањето на цените. 

Изворот на податоците за кои производителот се оп-
ределил при првата промена на цените не може да се ме-
нува. 

Ажурирањето на податоците на инодомицилните це-
ни се врши во декември текуштата година, за наредната 
година. 

2. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука 
ќе се формираат така што со тримесечните промени на це-
ните до 31 декември 1989 година да се достигне до 30% 
учество на домашните цени во инодомицилната цена. 

Промените на цените на производите од став 1 на 
оваа точка ќе се вршат така што учеството на домашната 
цена во инодомицилната цена да изнесува: на 31 декември 
1988 година 22%, на 1 април 1989 година 24%, на 1 јули 
1989 година 26%, на 1 октомври 1989 година 28% и на 31 
декември 1989 година 30%. 

3. Промените на цените на производите од точка 1 на 
оваа одлика ќе се вршат сразмерно со тримесечната про-
мена на курсот на динарот, со промените на инодомицил-
ните цени и утврденото учество на домашната цена во 
инодомицилната цена во соодветниот период од став 2 
точка 2 на оваа одлука. 

4. При тримесечната промена на цените со примена-
та на критериумите од оваа одлука, промените на цените 
за одделни производи ќе се вршат селективно, зависно од 
достигнатото учество на домашната цена во инодомицил-
ната цена, така што лековите со определено учество на до-
машната цена во инодомицилната цена можат да го зголе-
мат учеството во инодомицилната цена, и тоа: 

Учество во инодомицилна-
та цена 

Зголемување на учеството 
во инодомицилната цена 

во процентни поени 

од 0,00-10,0% 3 
од 10,1-20,0% 2 
од 20,1-30,0% 1,5 
од 30,1-40,0% 1,0 
од 40,1-80,0% 0,5 

5. Цените на лекови што прв пат се произведуваат на 
југословенскиот пазар ќе се формираат така што домаш-
ната цена во инодомицилната цена да може да го достигне 
учеството до 50%. 

Нивото на инодомицилната цена на лекови од став 1 
на оваа точка ќе се задржи три години од денот на Пушта-
њето во промет на југословенскиот пазар. 

Одредбата од став 2 на оваа точка ќе се применува и 
на лековите што се произведени и пуштени во промет во 
1988 година. 

Како лек од став 1 на оваа точка се смета лек што го 
немало на домашниот пазар, а првпат го произведува до-
машен производител. 

6. Цените на лекови што првпат се произведуваат во 
организација на здружен труд ќе се формираат до нивото-
на цените на хемиско идентични паралелни лекови на дру-
ги производители. 

7. Лековите од точка 1 став 1 на оваа одлука се групи-
раат како БАЗНИ, ЛИЦЕНЦНИ И ДРУГИ (ГЕНЕРИЦИ). 

Под базен лек се подразбира лек чија активна (основ-
на) супстанција е произведена во СФРЈ, во индустриски 
сразмери. 

Под лиценцен производ се подразбираат производи 
произведени во сорабока со странски или домашен пар-
тнер врз основа на договор за лиценцна соработка. 

Под други лекови (генерици) се подразбираат лекови 
што не спаѓаат во лековите од ст. 2 и 3 од оваа точка. 

За базни и лиценцни лекови од оваа одлука, објавени 
во публикациите од точка 1 став 2 на оваа одлука, проме-
ните на цените ќе се вршат врз база на големо продажни 
инодомицилни цени, а за друите лекови - врз база на 80% 
од големопродажните инодомицилни цени. 
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8. Ако од денот на претходната корекција на цените 
на лекови се изврши промена на курсот на динарот во од-
нос на кошницата на валути за над 20%, според податоци-
те на Народната банка на Југославија, цените на лекови ќе 
се коригираат за 20% и пред истекот на тримесечјата, со 
тоа што ова зголемување да се земе предвид при првото 
усогласување на цените на лекови во наредното тримесеч-
је. 

9. Цените на лекови на ифнузиони раствори, отопини, 
серуми и вакцини за кои не постои инодомицилна цена во 
официјалните публикации од став 2 точка 1 на оваа одлу-
ка, се формираат до нивото на просечната стапка на рас-
тежот на цените на хуманите лекови на сите производите-
ли што се издаваат исклучително на лекарски рецепт. 

10. Цените формирани во согласност со оваа одлука 
важат како големопродажни цени при постојните услови 
на продажба. Цените на продуктите од крв се производи-
телот!. 

11. Цените на лековите произведени со специјална 
технологија, поради специјални услови на производство, 
можат да достигнат ниво најмногу до 60% на инодомицил-
ната цена. 

Мислење дека се во прашање лекови произведени по 
специјални технологии и специјално производство ќе дава 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална полити-
ка. 

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

Е. п. бр. 434 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

929. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ И НА КУПУВАЧИТЕ 
ДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ 

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за опредлување на произво-
дите за кои организациите на здружен труд се должни на 
Сојузниот завод за цени и на купувачите да им доставува-
ат известување за цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/88). 

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

Е. п. бр. 435 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

930. 
Врз основа на член 223 став 3 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), директорот на Сојузна-
та управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА 

ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ СМЕСТЕНИ ПОД 
ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат постапката за от-

ворање на цариннски магацини и царински стоваришта, 
железничко-царински магацини, царински складови, ца-
рински сместувалишта, специјализирани складови на 
странски стоки и стоки од домашно производство, цен-
трални складови и консигнациони складови, начинот на 
спроведување на мерките на царински надзор над стоките 
сместени во тие магацини, стоваришта, складови, сместу-
валишта и други простории и простори и стоките што се 
излагаат на меѓународни саеми и изложби, начинот на во-
дење евиденција за тие стоки, како и посебната постапка 
за царинење на стоките сместени во консигнациони скла-
дови. 

I. ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ И ЦАРИНСКИ СТОВА-
РИШТА 

Член 2 
Царинскиот магацин и царинското стовариште мора-

ат да бидат обележени со табла со натпис: „Царински ма-
гацин*' односно: „Царинско стовариште" и со називот на 
царинарницата на која магацинот односно стовариштето 
6 припаѓа. 

Член 3 
Во царинскиот магацин односно на царинското сто-

вариште стоките се примаат од возарот, врз основа на 
пријава за увоз и провоз на стоки. 

За стоките сместени во царинскиот магацин односно 
на царинското стовариште се води магацинска книга или 
картотека со податоци од магацинската книга. 

Член 4 
Стоките сместени во царински магацин, односно на 

царинско стовариште можат да се подигнат по извршено-
то царинење ако според решението на царинарницата се 
упатуваат до друга царинарница, ако царинарницата, по 
барање на странката, одобри сместување на тие стоки на 
некое друго место надвор од царинскиот магацин односно 
стовариште, или ако стоките се враќаат во странство. 

Во случаите од став 1 на овој член, царинарницата ги 
запишува во соодветните рубрики на магацинската книга 
односно картотеката бројот и датумот на исправата врз 
основа на која стоките се подигнати од царинскиот мага-
цин односно царинско стовариште. 

II. ЖЕЛЕЗНИЧКО-ЦАРИНСКИ МАГАЦИН 

Член 5 
Одобрение за отворање железничко-царински мага-

цин од член 209 став 2 на Царинскиот закон Царинарница-
та дава ако со преглед утврди дека просториите се погод-
ни за сместување на стоки и дека се исполнети условите за 
спроведување на мерките на царински надзор. 

Царинарницата може да определи секој влез во 
железничко-царинскиот магацин да мора да има две раз-
лични брави. Во тој случај, клучот од едната брава го 
држи царинарницата, а од другата - железничката стани-
ца. 

Член 6 
Во железничко-царинскиот магацин стоките се смес-

туваат врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки од-
носно увозна царинска декларација. 

За стоките сместени во железничко-царински мага-
цин железничката страница води магацинска книга или 
картотека со податоци од магацинската книга. 
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Држателот на железничко-царински магацин е 
должен да ги смести стоките во магациниот одвоено спо-
ред документите врз основа на кои се внесуваат и видно да 
ги обележни со соодветен натпис (број на пријавата за 
увоз и провоз на стоки и др.). 

Член 7 
Стоките сместени во железничко-царински магацин 

можат да се подигнат по извршеното царинење ако според 
решението на царинарницата се упатуваат до друга цари-
нарница, ако царинарницата, по барање на странката, 
одобри сместување на тие стоки на некое друго место над-
вор од железничко-царинскиот магацин или ако стоките се 
враќаат во странство. 

Во случаите* од став 1 на овој член, железничката ста-
ница ги запишува во соодветните рубрики на машинска-
та книга односно картотеката, бројот и датумот на испра-
вата врз основа на која стоките се подигнати од железнич-
ко-царинскиот магацин. 

III. ЦАРИНСКИ СКЛАДОВИ 

Член 8 
Организацијата на здружен труд што е запишана во 

судскиот регистар за вршење работи на складирање на 
стоки кон барањето за отворена на царински склад на ца-
ринарницата ќ поднесува: 

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд 
за предметот на работењето; 

2) акт на надлежниот општински орган за употреба 
на простории и простори за склад; 

3) скица и технички опис на просториите и простори-
те наменети за царински склад; 

4) изјава дека се обезбедени простории и инвентар по-
требни за спроведување на мерките на царински надзор и 
царинење на стоките во царинскиот склад. 

Член 9 
Пред давањето одобрение за отоврење царински 

склад, царинарницата формира комисија, која со преглед 
на просториите и просторите наменети за царински склад 
утврдува дали тие простории односно простори се погод-
ни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени 
услови за спроведување на мерките на царински надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од прет-
седател и двајца членови, што ги именува царинарницата 
од редовите на работниците на царинарницата. 

Комисијата за својот наод составува записник во три 
примероци, од кои два примерока задржува царинарница-
та, а третиот се доставува до подносителот на барањето 
(во натамошниот текст: држателот на складот). 

Условите под кои на царинарницата к се ставаат на 
располагање простории и инвентар потребни за спроведу-
вање на мерките на царински надзор и царинење на стоки-
те во царинскиот склад се регулираат со посебен договор 
меѓу држателот на складот и царинарницата. 

Член 10 
Царинскиот склад мора да биде обележен со табла со 

натпис: „Царински склад" и со називот на држателот на 
складот. 

Царинарницата може да определи секој влез во ца-
ринскиот склад да мора да биде под непосреден царински 
надзор или да морала има две различни брави. Во тој слу-
чај, клучот од едната брава го држи царинарницата, а од 
другата - држателот на складот. 

Член 11 
На отворениот простор на царинскиот склад можат 

да се сместуваат преобемни и кабести стоки, како и стоки 
што поради своите својства не се погодни за сместување 
во затворени простории. 

Држателот на складот е должен стоките од став 1 на 
овој член да ги смести во царинскиот склад одвоено и ви-

дно да ги обележи со соодветен натпис (број на пријавата 
за увоз и провоз на стоки и др.). 

Член 12 
Сместување на стоките во царинскиот склад се врши: 
1) во случај на истовар на стоки од брод врз основа 

на манифест односно взвод од манифестот и изјава за то-
варот, а во случај на пренос и сместување на стоки во ца-
рински склад надвор од луката односно царинската зона -
врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки, во смисла 
на член 129 од Царинскиот закон; 

2) во случај на истовар на стоки од воздухоплов - врз 
основа на манифест односно извод од манифестот, во 
смисла на член 178 од Царинскиот закон, а во случај на 
пренос и сместување на стоки во царински склад - врз ос-
нова на пријава за увоз и провоз на стоки; 

3) во случај на сместување на стоки упатени во склад 
- врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки и превоз-
на исправа; 

4) во случај на сместување во склад на други стоки 
пристигнати од странство - врз основа на пријава за увоз 
и провоз на стоки и превозни исправи; 

5) во случај на сместување на стоки што се преместу-
ваат од царински магацин, царинско стовариште, желез-
ничко-царински магацин, царинско смесгувалиште или 
друг царински склад - врз основа на решение на царинар-
ницата и пријава за увоз и провоз на стоки; 

6) во случај на сместување на домашни стоки оцари-
нети за извоз - врз основа на извозна царинска деклараци-
ја; 

7) во случај на сместување на домашни неоцаринети 
стоки наменети за извоз - врз основа на пријава за извоз и 
провоз на стоки. Кон пријавата за извоз и провоз на стоки 
на царинарницата к се поднесуваат на увид и исправите со 
кои се докажува дека стоките се наменети за извоз (прија-
ва за склучен договор, договор за купопродажба и ел.). 

Член 13 
По извршувањето на некое од дејствијата од член 210 

став 7 на Царинскиот закон, држателот на складот е 
должен да состави записник, во два примерока, во кој ги 
внесува податоците за извршеното дејствие. Записникот 
го заверува царинарницата и едниот примерок го за-
држува, а другиот го прилага кон евиденцијата за стоките 
што се води во царинскиот склад. 

Член 14 
Увозни неоцаринети стоки што се сместени во царин-

ски склад можат: 
1) увозно да се оцаринат; 
2) да се упатат до друга царинарница заради царине-

ње; 
3) да се пренесат во друг царински склад, царинско 

сместувалиште, царински магацин, царинско стовариште, 
консигнационен склад или во царинска зона; 

4) да се упатат на саеми или изложби заради излага-
ње; 

5) да се вратат во странство. 
Домашни стоки оцаринети за извоз што се сместени 

во царински склад можат: 
1) да се упатат во странство; 
2) да се пренесат во друг царински склад или во ца-

ринска зона; 
3) да се задржат во Југославија. 
Стоките што се провозуваат, а што се сместени во ца-

рински склад, можат: 
1) да се упатат во странство; 
2) да се пренесат во друг царински склад или во ца-

ринска зона; 
3) увозно да се оцаринат. 
Домашни стоки наменети за извоз, што се сместени 

во царински склад, можат: 
1) извозно да се оцаринат; 
2) да се пренесат во друг царински склад или царин-

ска зона; 
3) да се задржат во Југославија. 
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Член 15 
За стоките сместени во царински склад се води мага-

цинска книга или картотека со податоци од магацинската 
книга. 

IV. ЦАРИНСКИ СМЕСТУВАЛИШТА 

Член 16 
Пред давањето одобрение за отворање на царинско 

сместувалиште, царинарницата формира комисија која со 
преглед на просториите и просторите што се наменети за 
сместување на стоките утврдува дали се погодни за смес-
тување на стоки и дали се обезбедени услови за спроведу-
вање на мерките на царински надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од пре-
тседател и двајца членови што ги именува царинарницата 
од редовите на работниците на царинарницата. 

Комисијата за наодот составува записник, во три 
примероци, од кои два задржува царинарницата, а еден му 
предава на подносителот на барањето (во натамошниот 
текст: држателот на смесгувалиштето). 

Член 17 
Царинарницата може да определи секој влез во ца-

ринското сместувалиште да мора да има две различни 
брави. Во тој случај клучот од едната брава го држи цари-
нарницата, а од другата држателот на сместувалиштето. 

Член 18 
Увозните стоки се сместуваат во царинското сместу-

валиште врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки. 

Член 19 
На увозните стоки сместени во царинското сместува-

лиште можат, по претходно одобрение од царинарницата 
и во присуство на царински работник, да се преземаат са-
мо мерки и дејствија што се нужни за нивно чување. 

Член 20 
За стоките сместени во царинското сместувалиште, 

држателот на царинското сместувалиште води малцин-
ска книга или картотека со податоци од магацинската 
книга. 

Царинарницата води посебна магацинска книга или 
картотека и врши преглед на состојбата на стоките во ца-
ринското сместувалиште најмалку еднаш во шест месеци. 

V. КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ 

Член 21 
Кон барањето за отворање на консигнационен склад 

организацијата на здружен труд регистрирана за застапу-
вање на странски фирми (во натамошниот текст: држате-
лот на консигнациониот склад) поднесува: 

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд 
за уписот на правата на организацијата на здружен труд 
за вршење на работи на застапување на странски фирми; 

2) заверен превод на договорот за застапување на 
странска фирма; 

3) заверен превод на договорот за држење консигна-
ционен склад; 

4) акт на надлежниот општински орган за употреба 
на простории и простори за склад; 

5) скица и технички опис на просториите и простори-
те наменети за консигнационен склад. 

Кон заверените преводи на договорите од точ. 2 и 3 
од став 1 на овој член држателот на консигнациониот 
склад ги поднесува на увид и нивните оригинали. 

Член 22 
Пред давањето одобрение за отворање на консигна-

ционен склад комисијата што ја именува царинарницата, 
со преглед на просториите и просторите наменети за кон-
сигнационен склад, утврдува дали тие простории и про-
стори се погодни за сместување на царински стоки и дали 

се обезбедени услови за спроведување на мерките на ца-
рински надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од пре-
тседател и двајца членови, што ги именува царинарницата 
од редовите на работниците на царинарницата. 

Комисијата е должна да изврши преглед на просто-
риите и просторите наменети за консигнационен склад во 
рок од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
отворање на консигнационен склад. 

Член 23 
Ако стоките се сместуваат во консигнационен склад 

во амбалажа од странска сопственост (челични шишиња, 
специјални контејнери и др.) која не се продава заедно со 
стоките, во решението за одобрение за отворање на кон-
сигнационен склад мораат да се означат и видот и вред-
носта на таа амбалажа. 

Член 24 
Ако држателот на консигнациониот склад бара про-

ширување, намалување или преселување на консигнацио-
ниот склад во други простории и простори, кон барањето 
поднесува скица и технички опис на просториите и про-
сторите наменети за консигнационен склад. 

На постапката за проширување, намалување и пресе-
лување на консигнациониот склад ќе се применат одред-
бите од овој правилник за постапката за отворање на кон-
сигнационен склад. 

Член 25 
Ако држателот на консигнациониот склад бара про-

мена на вкупната вредност односно на видот на стоките 
во консигнациониот склад, кон барањето поднесува пре-
пис и превод на новиот договор за држење на консигнаци-
онен склад односно анекс (додаток) кон договорот за зго-
лемување на вкупната вредност и за промена на видот на 
стоките. 

Кон преписот на договорите од став 1 на овој член 
држателот на консигнациониот склад ги поднесува на 
увид и нивните оригинали. 

Член 26 
За промена на називот на странска фирма во решени-

ето со кое е одобрено отворање на консигнационен склад, 
држателот на консигнациониот склад А поднесува на ца-
ринарницата барање, кон кое прилага препис и превод на 
дописот на странската фирма со кој држателот на консиг-
национиот склад се извесува дека фирмата го променила 
називот и исправа со која ја докажува таа промена. 

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член, под-
носителот на барањето А го поднесува на царинарницата 
на увид и неговиот оригинал. 

Член 27 
Кон декларацијата за сместување на стоки во консиг-

национен склад држателот на консигнациониот склад под-
несува: 

1) превозна исправа; 
2) фактура на странската фирма; 
3) спецификација - ако стоките не се специфицирани 

во фактурата. 
Ако со посебни прописи е определено поднесување и 

на други исправи (уверение за потеклото на стоките, за 
квалитетот на стоките и ел.) кон декларацијата се поднесу-
ваат и тие исправи. 

Член 28 
Држателот на консигнациониот склад е должен да ги 

смести стоките во консигнациониот склад одвоено по ви-
дови. 

Член 29 
Евиденцијата што ја води држателот на консигнацио-

ниот склад, во смисла на член 220 од Царинскиот закон, 
мора да содржи податоци за држателот на консигнацио-
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ниот склад, странската фирма, за бројот на решението на 
царинарницата, за називот на стоките, за тарифниот број, 
и тарифната ознака, за цената, за исправата за книжење, за 
бројот на декларацијата, за количината на стоките и за 
вредноста на стоките. 

Член 30 
Податоците за стоките внесени во евиденцијата не 

смеат да се бришат прецртуваат или дополнително допи-
шуваат, освен ако царинарницата со решение одобри из-
мена на податоците. Во тој случај, бројот и датумот на ре-
шението и изменетите податоци за стоките се внесуваат во 
следната слободна рубрика. 

Како прецртување, во смисла на став 1 од овој член, 
не се сметаат прецртувањата и исправањата вообичаени 
во книговодството. 

Член 31 
Ако стоките конечно се изнесуваат од консиганцио-

ниот склад, се поднесува излезен лист на консигнационте 
стоки (Образец XII) од член 31 на Правилникот за подне-
сување на исправи во царинската постапка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/80, 69/81,42/83, 52/83,47/84,66/84, 
72/85, 40/86, 8/87 и 85/87). 

Член 32 
Ако стоките се пренесуваат во друг консигнационен 

склад на ист држател, држателот на консигнациониот 
склад кон декларацијата за сместување на стоките подне-
сува до царинарницата излезен лист, фактура и специфи-
кација, ако стоките не се специфицирани во фактурата. 

Ако, во смисла на член 27 од овој правилник, при 
сместувањето на стоките во консигнациониот склад од кој 
се упатуваат стоките, се поднесени исправи пропишани со 
посебни прописи (уверение за потеклото на стоките, ква-
литетот на стоките и ел.), на излезниот лист на консигна-
ционите стоки, врз основа на кој стоките се упатуваат од 
тој консигнационен склад во друг консигнационен склад, 
мора да се стави клаузула за поднесените исправи (вид на 
исправата, рок на важењето, ограничувања и др.). Во тој 
случај, кон декларацијата за сместување на стоките во 
консигнационеи склад, која се поднесува во смисла на став 
1 од овој член, држателот на консигнациониот склад не ги 
поднесува повторно тие исправи. 

Член 33 
Ако стоките се изнесуваат од консигнационен склад 

заради сместување во специјализиран склад за странски 
стоки и за стоки од домашно производство на воздухоп-
ловно пристаниште односно во лука или во пристаниште 
отворено за меѓународен сообраќај, евиденцијата за сто-
ките сместени во консигнациониот склад се раздолжува 
врз основа на излезен лист на консигнационите стоки. 

Член 34 
Ако стоките се изнесуваат од консигнационен склад 

заради снабдување на бродови што сообраќај ат со стран-
ство, царинскиот надзор на стоките се спроведува врз ос-
нова на излезен лист (Образец XXVI), а за раздолжување 
на евиденцијата на консигнациониот склад се поднесува 
излезен лист на консигнационите стоки (Образец XII). 

ч Член 35 
Ако стоките од консигнационен склад привремено се 

изнесуваат заради излагање на саеми и изложби, заради 
ставање во излози или во изложбени простори или заради 
прикажување односно демонстрирање се поднесува изле-
зен лист за привремено изнесување на консигнационите 
стоки (Образец XIII), во смисла на член 33 од Правилни-
кот за поднесување на исправи во царинската постапка. 

Излезниот лист за привремено изнесување на консиг-
иациони стоки се поднесува и за амбалажата на странски-
от сопственик, која не се продава заедно со стоките. 

Член 36 
Излезниот лист за привремено изнесување на стоките 

од консигнационен склад заради излагање на саем или из-
ложба се поднесува во три примероци. Царинарницата го 
одобрува изнесувањето на стоките и ги заверува сите при-
мероци на излезниот лист со царински печат и со потпис 
на овластениот царински работник. Едниот примерок од 
излезниот лист го задржува царинарницата, вториот му се 
предава на држателот на консигнациониот склад, а трети-
от ги придружува стоките и му се предава на царинскиот 
орган во местото во кое се одржува саемот или изложбата. 

Излезениот лист за привремено изнесување на стоки-
те од консигнационен склад заради излагање во излози 
или во изложбени простории на држателот или заради 
прикажување односно демонстрирање, се поднесува во 
два примерока. Царинарницата го одобрува изнесувањето 
на стоките и ги заверува двата примерока на излезниот 
лист со царински печат и со потпис на овластениот царин-
ски работник. Едниот примерок го задржува царинарни-
цата, а вториот му се предава на држателот на консигна-
циониот склад. 

Член 37 
Ако држателот на консигнационен склад има органи-

зирана сервисна служба, резервните делови што се издава-
ат од консигнациониот склад во смисла на член 218 став 4 
од Царинскиот закон можат да се изнесат од консигнацио-
ниот склад и да се сместат во сервис заради замена во га-
рантниот рок. Царинскиот надзор над овие делови се 
спроведува врз основа на излезна листа за привремено из-
несување на консигнациони стоки. 

Ако заменетите делови што не биле сместени во кон-
сигнационен склад се враќаат во странство, тие делови се 
упатуваат до излезната царинарница со царинска при-
дружник (Образец XXII) од член 58 на Правилникот за 
поднесување на исправи во царинската постапка. 

Ако заменетите делови ќ се предаваат на царинарни-
цата или се уништуваат под царински надзор, се составува 
записник кој го потпишуваат присутните работници на ца-
ринарницата и држателот на консигнациониот склад. 

Член 38 
Конечното царинење на стоките продадени од кон-

сигнационен склад се врши на образецот на увозната ца* 
ринска декларација за конечно царинење на консигнацио-
ните стоки, согласно со одредбите на Правилникот за под-
несување на исправи во царинската постапка. 

Кон декларацијата се поднесуваат фактурата, издат-
ницата, исправата со која се докажува дека стоките му се 
платени на држателот на консигнационот склад и другите 
исправи што се поднесуваат при увозот на стоки. Издат-
ницата мора да содржи особено: назив на фирмата, име и 
адреса на купувачот, вид, квалитет, количина и вредност 
на стоките и датум кога купувачот ги презел стоките од 
консигнационот склад. Царинарницата може да определи 
издатницата да се поднесува само на увид. 

За стоките што се ослободени од плаќање царина, 
кон декларацијата се поднесува и решението на царинар-
ницата за ослободување од плаќање царина. 

За деловите што се Издадени од консигнационен 
склад, во смисла на член 218 став 4 од Царинскиот закон, 
држателот на консигнациониот склад е должен кон декла-
рацијата да поднесе исправа со која се докажува дека заме-
ната е извршена во гарантниот рок, спецификација во која 
се наведени количината, видот и вредноста на издадените 
делови, името на лицето на кое му се издадени доловите и 
доказ дека заменетите делови се сместени во консигнацио-
нен склад или вратени во странство, или предадени на ца-
ринарницата без надомест или уништени под царински 
надзор. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, ако 
со посебни прописи е определен гарантен рок во кој стоки-
те можат да се пуштат во промет, држателот на консигна-
циониот склад не е должен да поднесе докази за траењето 
на гарантниот рок. 
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Член 39 
Декларацијата за конечно царинење на консигнацио-

ннте стоки царинарницата ја регистрира во рок од 10 дена 
од денот на поднесувањето на декларацијата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во 
случаите од член 219 став 3 на Царинскиот закон, цари-
нарницата ја регистрира декларацијата и ги врши пропи-
шаните дејствија во врска со конечното царинење најдоц-
на наредниот работен ден од денот на поднесувањето на 
декларацијата. 

Член 40 
Заради спроведување на мерките на царински надзор 

над стоките сместени во консигнационен склад, царинар-
ницата ја води следната евиденција: 

1) контролник на увозните царински декларации за 
сместување на стоките на консигнација; 

2) контролник на увозните царински декларации за 
конечно царинење на консигнационите стоки; 

3) контролник на излезните листови на консигнацио-
ните стоки; 

4) контролна на спецификациите за зголемување -
намалување вредноста на консигнационите ртоки; 

5) регистар ца застапниците и на консигнационите 
складови, со асортиманот на стоките и тарифните броеви 
од Царинската тарифа за оделни видови стоки. 

Електронскиот сметачки центар на Сојузната управа 
за царини го изработува и ажурира регистарот на застап-
ниците и на консигнационите складови, со асортиманот 
на стоките и тарифните броеви од Царинската тарифа за 
одделни видови на стоки и води евиденција За состојбата 
на стоките на консигнационите складови. 

Царинарницата е должна документацијата за стоките 
сместени во консигнационен склад да ја среди одвоено по 
странските фирми што ги застапуваат одделни држатели 
на консигнационен склад. 

Член 41 
Царинарницата ќе изврши редовен преглед на кон-

сигнациониот склад најмалку еднаш годишно. При пре-
гледот на консигнациониот склад царинарницата ја срам-
нува евиденцијата со документацијата и податоците ги 
споредува со состојбата на стоките во консигнациониот 
склад. 

За време на прегледот, држателот на консигнациоиен 
склад може да докажува дека состојбата на стоките во кон-
сигнациониот склад им одговара на евиденцијата и доку-
ментацијата. За утврдената состојба, царинарницата сос-
тавува записник што го потпишуваат царинскиот работ-
ник и претставникот на држателот на консигнационен 
склад кој присуствувал на прегледот. Еден примерок од 
записникот царинанрницата му доставува на држателот 
на консигнациониот склад. 

Ако при прегледот се утврдени пропусти во работата 
на држателот на консигнациониот склад, царинарницата 
во записникот ги определува роковите за отстранување на 
утврдените пропусти. 

Член 42 
Врз основа на решението од член 218 став 3 од Ца-

ринскиот закон, држателот на консигнационен склад го 
пополнува излезниот лист на консигнационите стоки и ја 
раздолжува евиденцијата за стоките во коисигнациониот 
склад. 

За кусок на стоките утврден на начинот пропишан со 
член 219а на Царинскиот закон се поднесува, по спроведе-
ната постапка, увозна царинска декларација за конечно 
царинење на консигнационите стоки од член 12 на Пра-
вилникот за поднесување на исправи во царинската по-
стапка. 

VI. ДРУГИ ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ 

Член 43 
За сместувањето на стоките и за царинскиот надзор 

во други простории и простори, сообразно се применува-

ат одредбите од овој правилник за царинските сместува-
лишта. 

VII. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВИ НА СТРАН-
СКИ СТОКИ И НА СТОКИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗ-

ВОДСТВО 

Член 44 
Кон барањето за отворење на специјализиран склад 

на странски стоки и на стоки од домашно производство, 
до царинарницата се поднесува; 

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд 
за упис на организацијата на здружен труд за вршење ра-
боти на снабдување на странски пловни објекти во домаш-
ни луки, пристаништа и марини, странски пловни објекти 
во изградба или на поправка во домашни бродоградилиш-
та, снабдување на странски воздухоплови на домашни ае-
родроми и снабдување на домашни пловни објекти и на 
домашни воздухоплови што сообраќаат на странски рела-
ции; 

2) договор за продажба на стоки склучен со организа-
цијата на здружен труд која има договор со странско лице 
за застапување и продажба на тие стоки во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија; 

3) акт од надлежниот орган за употреба на простории 
и простори за складови; 

4) скица и технички опис на просториите и простори-
те наменети за специјализиран склад на странски стоки и 
на стоки од домашно производство. 

Член 45 
Пред давање на одобрение за отворање на специјали-

зиран склад на странски стоки и на стоки од домашно 
производство царинарницата именува комисија која со 
преглед на просториите и просторите утврдува дали тие 
простории и простори се згодни за сместување на царин-
ски стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на 
мерките на царински надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од прет-
седател и двајца членови, што царинарницата ги именува 
од редот на работниците на царинарницата. 

Комисијата е должна да изврши преглед на просто-
риите и просторите од став 1 на овој член во рок од десет 
дена од денот на поднесување на барањето за отварање на 
специјализиран склад на странски стоки и на стоки од до* 
машно производство. 

Член 46 
Во специјализиран склад на странски стоки и на сто-

ки од домашно производство можат да се сместат домаш-
ни стоки и увозни царински стоки во сопственост на 
странски лица, наменети за снабдување на превозните 
средства од член 325 на Царинскиот закон. 

Член 47 
Сместувањето на увозните царински стоки во специ-

јализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно 
производство се врши врз основа на излезен лист, фактура 
и спецификација, ако стоките не се специфицирани во фак-
турата. 

Држателот на складот е должен стоките сместени во 
специјализиран склад на странски стоки и на стоки од до-
машно производство да ги држи одвоено и видно да се 
обележат со соодветен натпис (број на излезниот лист, 
број на фактурата и др.). 

Член 48 
Евиденцијата мора да содржи податоци за држателот 

на специјализиран склад на странски етоки и на стоки од 
домашно производство и за организациите на здружен 
труд со кои држателот на тој склад има договор за про-
дажба на стоките, бројот на решението на царинарницата, 
називот на стоките, тарифниот број и цените, податоци за 
исправите за книжењето, бројот на излезниот лист однос-
но на фактурата врз основа на која стоките се сместени во 
складот и количината и вредноста на стоките. 

# 
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Евиденцијата може да се приспособи и да се води со 
системот на електронска обработка на податоци под ус-
лов за тоа да се извести надлежната царинарница. 

Член 49 
Ако увозните неоцаринети стоки се упатуваат заради 

снабдување на бродови, јахти, едрилици и други пловни 
објекти што сообраќаат со странство, евиденцијата на спе-
цијализираниот склад на странски стоки и на стоки од до-
машно производство се раздолжува врз основа на излез-
ниот лист (Образец XXVI) од член 31 став 7 на Правилни-
кот за поднесување на исправи во царинската постапка. 

VIII. ЦЕНТРАЛНИ СКЛАДОВИ 

Член 50 
Кон барањето за отворање на централен склад до ца-

ринарницата се поднесува: 
1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд 

за упис на организацијата на здружен труд за вршење ра-
бдти на продажба на стоки во слободна царинска продав-
ница; 

2) договор за продажба на стоките склучен со стран-
ско лице за застапување и продажба на тие стоки во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија или дого-
вор за продажба склучен со организацијата на здружен 
труд која има договор со странското лице за застапување 
и продажба на тие стоки во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

3) акт од надлежниот орган за употреба на простори-
ите и просторите за склад; 

4) скица и технички опис на просториите и простори-
те наменети за централен склад. 

Член 51 
Пред давањето одобрение за отворање на централен 

склад, царинарницата именува комисија која со преглед 
на просториите и просторите утврдува дали тие просто-
рии и простори се згодни за сместување на стоки и дали 
целосно се обезбедени услови за спроведување на мерките 
на царински надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од прет-
седател и двајца членови, што царинарницата РИ именува 
од редот на работниците на царинарницата. 

Комисијата е должна да изврши преглед на просто-
риите и просторите од став 1 на овој член во рок од 10 де-
на од денот на поднесувањето на барањето за отворање на 
централен склад. 

Член 52 
Во централен склад можат да се сместуваат увозни 

царински стоки во сопственост на странски лица наменети 
за продажба на југословенскиот пазар и стоки од домашно 
производство. 

Член 53 
Упатувањето на увозни царински стоки од консигна-

ционен склад на странски стоки и сместувањето во цен-
трален склад се врши врз основа на излезниот лист на 
консигнационите стоки (Образец XII). 

Утврдувањето на стоките од домашно производство 
и сместувањето во централен склад се врши врз основа на 
спецификацијата или фактурата на производителот на 
стоките. 

Дражетелот на централен склад и царинарницата ко-
ја врши надзор над овој склад, го потврдуваат сместува-
њето на стоките во централниот склад со заверување на 
исправите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 54 
Стоките сместени во централниот склад се евиденти-

раат одвоено во листови на картотеката, и тоа домашните 
стоки во листови во бела боја, а странските стоки - во лис-
тови во зелена боја. 

Во листовите на картотеката се внесуваат податоци 
за држателот на консигнационен склад на странски стоки 
или на сопственикот на стоки од домашно производство 
со кој држателот има договор за продажба на тие стоки, 
број на решението на царинарницата, назив на стоките, 
тарифен број, цена, број на излезниот лист или фактурата 
односно спецификацијата врз основа на која стоките се 
сместени во складот, количина и вредност на стоките, број 
на спецификацијата со која стоките се упатуваат во сло-
бодната царинска продавница и назив на продавницата во 
која се упатуваат стоките. 

Листовите на картотеката мораат да бидат нумери-
рани и мора да ги завери царинарницата која врши надзор 
над централниот склад. 

Евиденцијата може да се приспособи и да се води со 
системот на електронска обработка на податоци под ус-
лов за тоа да се извести надлежната царинарница. 

Член 55 
Стоките од централен склад се упатуваат во слобод-

на царинска продавница со спецификација која содржи 
податоци за количината, видот, вредноста, тарифниот 
број на стоките и називот на слободната царинска продав-
ница во која се испраќаат стоките. 

Спецификацијата што ја составил држателот на скла-
дот во четири примерока ги придружува стоките што се 
упатуваат во слободната царинска продавница. Царинар-
ницата надлежна спрема седиштето на слободната царин-
ска продавица ги заверува сите примероци на специфика-
цијата, од кои еден задржува, два А предава на слободната 
царинска продавница, а четвртиот примерок му го враќа 
на држателот на централниот склад заради раздолжување 
на евиденцијата за стоките што ги води складот. 

Член 56 
На постапката за враќање на непродадените стоки од 

слободната царинска продавница во централниот склад 
сообразно се применува постапката пропишана во член 55 
на овој правилник. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за царинскиот надзор и 
за постапката за царинење на стоките сместени под царин-
ски надзор („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79, 5/80 и 
71/80). 

Член 57 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. Д-7390/1 
8 јули 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, \ 
Звонко Пошчиќ, е. р. 

931. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та (..Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН. 

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНДУСТРИСКА КОЖА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на индустријата на кожа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/64). 

I 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/209 
7 ноември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

931/а 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САПУН И САПУНСКИ 
ПРАШОК 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Зелен марсејски сапун JUS Н.Е2.022 
2) Сапунски прашок за перење JUS Н.Е2.033 

донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на производството на средства за перење и чисте-
ње (сапуни и сапунски прашок) („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/62). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈИ. 

Бр. 07-93/208 
7 ноември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

931/6 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за определување 

на највисоката цена на пченичното брашно тип „850" и на 
највисоката цена на основниот вид пченичен леб произве-
ден од пченично брашно тип „850" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/88) сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБА-
ТА НА ТОЧКА 5 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО-
ТО БРАШНО ТИП „850" И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 
ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН 

ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850" 
!. Организациите на здружен труд и работните луѓе 

што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат 
основен вид пченичен леб произведен од пченично брашно 
тип „850", можат малопродажните цени на тој леб чија ма-
са (граматура) е помала или поголема од 1 килограм да ги 
формираат така што на пропишаната малопродажна цена 
за 1 килограм леб во износ од 660,00 динари ќе ги приме-
нат процентите сразмерно на масата (граматура), и тоа: 

2. За пченичен леб произведен во маси (граматури) 
што не се опфатени во точка 1 од оваа наредба, при фор-
мирањето на малопродажните цени ќе се применуваат 
процентите од точка 1 на оваа наредба сразмерно со учес-
твото на вредноста на брашното тип „850", помошен ма-
теријал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и другите трошо-
ци во производството на леб, така што цената на лебот со 
маса (граматура) што не е предвидена во точка 1 од оваа 
наредба, не може да биде поголема од цената на лебот 
произведен од брашно тип „850" од првата помала маса 
(граматура) утврдена во точка 1 од оваа наредба. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за начинот на спроведува-
њето на одредбата на точка 7 став 2 од Одлуката за опре-
делување на највисоката цена на пченично брашно тип 
„850" и највисоката цена на основниот вид пченичен леб 
произведен од пченично брашно тип „850" и утврдување 
на компензацијата за брашно тип „850". („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/88). 

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

Бр. 520/8 
4 ноември 1988 година 
Белград ^ 

Сојузен секретар за 
стопанство, 

д-р Радо Бохинц, е. р. 

- за леб од 0,800 kg 
- за леб од 0,700 kg 

87,5% 
78% 

- за леб од 0,600 kg 69% 
- за леб од 0,500 kg 60% 
- за леб од 0,300 kg 46% 
- за леб од 1,500 kg 1,46% 
- за леб од 2,00 kg 1,92% 
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3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 828/88 
15 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, е. р. 

931/г 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телотна Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ 
ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧА-
ПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДО-
ЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА 

ИТАЛИЈА 
1. Заради спречување на внесување во Социјалистич-

ка федеративна Република Југославија на заразни болести 
лигавка и шап, се забранува увоз од Република Италија, и 
тоа: од Општината Корецо (Coreggio) провинција Реџо-
-Емилија во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и провоз преку територијата на Социјалистичка 
федеративна Република Југославија на следните пратки: 

1) живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи); 
2) производи, суровини и отпадоци по потекло од ча-

пункари, освен термички обработени конзерви на месо, су-
рови кожи солени со морска сол и третирани со калцини-
рана сода ако така обработените кожи биле лагерирани 
најмалку 30 дена во местото на потеклото и ако во општи-
ната на потеклото на кожите и соседните општини немало 
лигавка и шал за последните три месеци, термички обра-
ботено мрсно ткиво и волна перена во алкален воден рас-
твор при вредност Ph 10, со додаток на ИагСОз во количе-
ство од 1,5-2 g на литар и сушени во воздушна струја при 
температура од 80°С. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и провоз 

преку територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на чапункари и производи, суровинии 
отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 86/87, 41/88 и 44/88). 

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

Бр. 6523/1 
14 ноември 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Томе Кузмановски, е. р. 

9 3 1 / д 
Врз основа на член бб став 1 во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/85 и 74/87) Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО 
НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВ-

НИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Во Одлуката за усогласување на пензиите со 

движењето на номиналните лични доходи на активните 
воени лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/88) во точка 
1 зборовите: „1 октомври" се заменуваат со зборовите: „1 
јануари". 

2. Во точка 2 зборот: „септември" се заменува со збо-
ровите: „периодот од 1 јануари до 30 септември". 

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

Бр. 79-1 
22 ноември 1988 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал полковник во 

пензија 
Дане Петковски, е. р. 

931/Ѓ 
Врз основа на член 17 став 1 точка 1 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од оп-

штествените средства за бруто лични доходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/88 и 61/88), Службата на општественото 
книговодство на Југославија врз основа на периодичната пресметка за периодот јануари-септември 1988 година утврду-
ва и објавува 

СТАПКА НА АКУМУЛАТИВНОСТА 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА СФРЈ 
CP 

Боен* и 
Херцего-

вина 

CP 
Црна 
Гора 

CP 
Хрватска 

CP 
Маке-
донија 

CP 
Слове-

нија 

CP 
Србија 

надвор од 
терит. на 

САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000002 
010000 

Вкупно - стопанство 
Индустрија и рударство 

6,89 
6,48 

6,21 
5,98 

7,76 
7,61 

8,82 
8,09 

5,53 6,02 
5,79 

1,99 
1,67 

4,23 
4,41 

5,49 
6,72 



Петок, 25 ноември 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 69 - Страна 1779 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА СФРЈ 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црка 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Маке-
донија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

без тер. на 
САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 

010100 Електростопанство 1,95 1,42 3,88 1,63 1,79 0,70 1,17 2,43 2,43 
010101 Хидроелектрани 1,32 0,45 3,11 1,01 0,99 
010102 Термоелектрани 2,24 2,05 5,54 5,55 0,80 1,23 1,65 
010103 Нуклеарни електрани 0,95 
010104 Пренос на електрична енергија 2,17 0,61 4,88 2,03 2,19 4,42 1,84 
010105 Дистрибуција на ел. енергија 2,74 2,02 4,41 1,02 1,84 4,10 3,18 
010200 Производство на јаглен 3,49 7,41 34,62 2,56 0,09 1,38 1,24 0,80 
010201 Производство на камен јаглен 2,80 2,67 
010202 Производство на мрк јаглен 4,29 8,47 0,37 
010203 Производство на лигнит 3,22 5,87 39,05 1,37 0,80 
010300 Преработка на јаглен 0,03 0,06 
010301 Производство на кокс 0,03 0,06 
010400 Производство на нафта и гас 2,65 2,76 2,43 
010410 Производство на сурова нафта 2,49 2,76 2,02 
010420 Производство на земен гас 4,43 4,44 
010500 Производство на нафтени деривати 8,77 4,59 16,59 0,05 12,12 2,27 
010600 Производство на железна руда 0,34 0,39 
010700 Црна металургија 3,56 1,66 17,26 7,83 4,52 0,10 5,85 5,48 
010710 Произв. на железо и челик 2,09 0,70 6,18 4,24 0,10 7,04 5,48 
010711 Производство на железо 0,07 0,11 
010712 Производство на челик 0,88 1,13 
010713 Производство на валан челик 3,10 0,62 7,32 0,17 7,04 7,43 
010720 Производство на феролегури 19,33 123,87 45,94 5,10 
010800 Произв. на руди на обоени мет. 6,72 27,56 8,38 6,98 4,36 2,35 0,94 
010810 Произв. на руди на бакар 5,74 2,38 
010820 Произв. на руди на олово и цинк 4,12 10,14 2,61 0,80 
010830 Произв. на боксит 21,85 31,69 8,38 6,98 2,29 
010890 Произв. на др. руди на мет. 1,21 2,76 16,54 
010900 Произв. на обоени метали 9,12 8,43 18,94 0,37 11,69 10,54 1,41 6,67 
010910 Произв. на бакар 1,79 0,59 
010920 Произв. на олово 9,86 8,26 12,81 
010930 Произв. на цинк 11,03 5,65 3,92 
010940 Произв. на глиница и алуминиум 9,95 8,43 18,94 0,37 
010941 Произв. на глиница 7,34 3,60 22,15 
010942 Произв. на алуминиум 12,65 16,60 0,38 
010990 Произв. на обоени метали 5,63 3,70 
010992 Произв. на жива 15,89 
010999 Др. произв. на обоени метали 4,81 3,70 
011000 Преработка на обоени метали 6,25 14,46 8,32 7,53 4,66 1,06 2,01 11,50 
011010 Преработка на алуминиум 7,52 3,72 8,32 7,14 7,16 0,80 
011090 Преработка на др. обоени мет. 4,98 54,78 10,29 4,98 1,17 2,01 11,50 
011091 Преработка на бакар 4,54 16,42 1,17 11,50 
011092 Преработка на олово 9,07 26,54 4,92 0,68 
011093 Преработка на цинк 4,10 
011099 Др. преработка на обоени мет. 7,42 73,61 2,79 
011100 Произв. на неметали 5,16 3,66 6,63 9,28 7,35 8,60 0,53 0,11 9,01 
011110 Произв. на неметални минерали 6,07 11,47 9,06 9,55 0,53 0,11 9,01 
011111 Произв. на азбест 0,69 1,47 
011112 Произв. на магнезит 1,67 27,17 0,42 9,04 
011113 Произв. на кварцен песок 5,83 4,82 0,32 0,85 
011119 Произв. на други неметали 9,14 21,39 14,69 0,25 1,92 
011120 Произв. на сол 4,22 2,03 6,65 9,59 
011121 Произв. на морска сол 6,70 

2,03 
6,65 9,59 

011129 Произв. на други соли 2,02 2,03 
1,13 0,51 8,16 011200 Преработка на неметали 9,23 5,07 31,28 19,38 1,21 8,24 1,13 0,51 8,16 

011210 Произв. на стакло 12,30 33,34 27,69 6,27 0,66 13,03 

1 
I 
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- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА СФРЈ 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Маке-
донија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

надвор од 
терит. на 

САН 

САП 
Косово 

САН 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

011211 Произв. на рамно стакло 12,95 14,60 12,68 
011212 Произв. на амбалажно стакло 22,51 40,84 0,96 
011219 Произв. на друго стакло 6,47 33,34 15,47 0,57 13,91 
011220 Произв. на огноотпорен мат. 3,44 0,01 1,99 
011230 Произв.на порцелан 5,73 4,46 10,45 11,38 0,85 3,69 
011231 Произв. на порцелан за домаќ. 5,80 28,96 
011232 Произв. на техничка керамика 5,71 4,77 8,72 1,34 3,69 
011290 Друга преработка на неметали 12,81 9,21 31,32 12,17 9,07 0,44 5,61 
011291 Произв. на азбесни производи 5,35 6,70 20,87 0,33 
011292 Произв. на графитни производи 15,27 31,32 
011299 Преработка на други неметали 17,93 110,98 19,09 1,33 5,61 
011300 Металопреработувачка дејност 8,04 8,44 4,57 9,64 5,27 1,93 11,57 8,87 
011310 Произв. на репроматеријали 8,78 9,32 3,23 10,25 7,56 2,17 12,98 8,58 
011311 Произв. на леани производи 5,88 3,53 8,41 1,40 1,08 8,37 
011312 Произв. на инстал. материјали 8,25 7,91 9,50 2,75 23,46 3,88 
011313 Произв. на алати 8,78 8,18 12,44 2,37 7,62 
011314 Произв. на метална амбалажа 25,41 5,11 21,95 7,70 24,78 
011315 Произв. на жичени стоки 7,40 15,66 1,32 4,93 2,31 4,55 10,56 
011316 Произв.на лагери 12,35 18,69 9,13 8,02 3,23 20,00 
011319 Произв. на др. метал, матер. 10,59 10,73 9,17 5,04 0,49 9,87 
011320 Произв. на метални конструкции 5,64 4,88 7,93 4,96 1,16 0,66 5,12 
011390 Произв. на др. метал, прозводи 7,65 8,90 9,15 9,22 6,29 1,91 8,79 20,81 
011400 Машиноградба 10,24 13,07 4,18 14,92 18,09 2,32 3,58 8,29 
011410 Произв. на машини и уреди 11,37 14,87 4,18 16,03 5,79 2,66 3,58 9,05 
011411 Произв. на енергетски машини 14,04 19,94 9,38 4,34 61,20 
011412 Произв. на градежни машини 5,90 9,52 0,49 17,99 1,67 1,27 
011413 Произв. на маш. за обраб. на мет. 16,40 15,15 26,23 3,87 8,56 
011419 Произв. на други машини 9,48 4,79 6,09 12,91 2,30 4,20 9,96 
011420 Произв. на земјоделски машини 4,45 3,14 4,82 5,73 0,70 6,75 
011430 Произв. на професионална опрема 7,06 5,60 8,08 4,98 2,70 7,35 
011500 Произв. на сообраќајни средства 7,12 11,57 8,05 9,61 6,04 2,16 2,73 10,04 
011510 Произв, и поправка на шии. воз. 4,37 0,92 5,95 3,25 1,40 6,95 
011511 Произв. на шински возила 4,38 1,31 8,18 0,82 1,80 
011512 Поправка на шински возила 4,37 0,68 4,49 2,18 9,52 
011520 Произв. на друмски возила 7,70 13,92 9,31 6,40 2,39 2,73 12,51 
011521 Произв. на мотори 6,58 11,99 10,06 1,16 13,36 
011522 Произв.на камиони 3,84 1,67 6,73 1,02 5,16 
011523 Произв.на автомобили 19,33 78,52 0,40 
011524 Произв. на трактори 3,13 8,96 3,12 1,05 
011526 Произв. на велосипеди 10,23 4,95 4,93 9,65 
011527 Произв. на делови за возила 8,57 8,78 17,32 3,31 2,73 19,69 
011530 Произв. на воздухоплов, средства 7,06 9,59 9,03 1,06 
011590 Произв. на др. сооб. средства 4,20 6,20 
011600 Бродоградба 8,86 2,11 8,86 7,30 8,19 
011601 Поморска бродоградба 8,90 2,11 8,86 
011602 Речна бродоградба 8,73 7,30 8,19 
011700 Произв. на ел. машини и апарати 9,13 11,11 2,69 9,84 6,06 3,04 4,59 9,29 
011710 Произв. на електрични машини 8,80 12,62 5,18 6,07 5,85 2,71 17,54 6,39 
011720 Произв. на електрон, апарати 8,87 19,07 2,90 8,39 5,12 2,95 9,21 
011721 Произв. на дел. на електрон, апарати 5,21 8,27 14,56 6,18 0,71 4,94 
011722 Произв. на радио и ТВ апарати 21,22 15,08 5,00 6,53 
011723 Произв. на комуникац. уреди 8,19 21,46 2,90 9,68 3,31 
011724 Произв. на мерна опрема 8,88 21,07 6,15 6,79 2,41 9,88 
011729 Произв. на други ел. апарати 9,89 12,62 6,18 4,47 162,17 
011730 Произв. на кабли 10,88 25,43 5,32 27,58 3,52 10,55 
011740 Произв. на апарати за домаќ. 8,76 0,87 0,01 10,77 8,22 4,09 7,25 
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- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ СФРЈ 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Маке-
донија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

ван терит. 
САП 

САП 
Косово 

САН 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

011741 Произв. на технички апарати 11,74 36,40 11,44 3,75 
011742 Произв. на разладни апарати 2,80 0,74 0,01 9,27 24,62 
011743 Произв. на апарати за перење 33,47 11,25 
011749 Произв. на др. апарати за дом. 21,30 2,95 7,25 
011790 Други произв. на ел. апарати 9,34 15,04 14,75 6,84 2,04 2,70 11,71 
011791 Произв. на ел. инст. материјали 10,48 14,32 3,35 22,05 
011792 Произведе сијалици 3,98 9,86 3,65 
011793 Произв. на акумулатори 9,43 23,41 25,99 7,69 0,30 2,70 26,42 
011799 Произв. на неспом. ел. производи 9,92 8,87 13,41 4,44 
011800 Произв. на хемиски производи 11,18 11,05 16,69 17,63 8,20 11,38 2,51 0,50 4,43 
011810 Произв. на хемикалии 12,48 10,38 16,69 20,67 13,62 3,03 2,29 
011820 Произв. на хемикалии за земј. 5,47 0,39 15,17 3,34 2,64 
011830 Произв. на хем. влакна и маса 12,76 21,45 16,58 8,78 1,34 0,70 10,87 
011831 Произв. на хемиски влакна 4,50 25,85 0,59 ' 0,70 14,20 
011832 Произв. на пластични маси 18,43 13,87 17,62 1,90 10,66 
011900 Преработка на хемиски произ. 16,73 12,24 4,96 17,43 9,12 3,65 10,31 23,87 
011910 Произв. на лекови 13,70 3,04 8,66 12,77 2,28 28,04 
011920 Произв. на сапуни и козметика 12,73 24,04 15,11 7,56 4,61 21,31 
011930 Произв. на бои и лакови 33,54 2,57 31,36 26,87 7,98 27,17 18,50 
011940 Преработка на пластични маси 14,14 12,34 5,86 20,26 9,97 2,40 13,28 20,89 
011941 Произ. на амбалажа од пл. маси 21,82 15,32 33,29 3,60 19,02 32,24 
011949 Друга преработка на плас. маси 11,74 10,09 5,86 16,81 1,73 11,58 17,76 
011990 Произв. на др. хем. производи 17,51 11,85 6,20 23,23 18,90 3,46 27,93 
012000 Произв. на камен и песок 7,57 7,22 1,47 6,61 15,21 4,84 2,02 43,67 
012001 Произв. на камен 7,49 7,20 1,47 6,61 2,21 43,67 
012002 Произв. на песок 8,62 8,45 6,65 0,31 
012003 Произв. на суров гипс 0,65 0,65 
012100 Произв. на градежен материјал 7,37 6,36 0,90 5,45 12,49 2,21 0,27 14,92 
012110 Произв. на вар и гипс 3,33 2,01 9,59 1,29 6,12 0,78 1,23 
012111 Произв. на вар 3,05 2,19 9,59 1,29 0,78 и з 
012112 Производство на гипс 6,12 1,48 
012120 Производство на цемент 4,22 4,60 4,01 3,61 1,68 0,03 9,72 
012130 Произв. на тули и ќерамиди 12,84 12,26 0,28 7,13 6,91 3,57 0,65 17,02 
012140 Произв. на градеж, префабрикати 7,53 5,11 7,08 5,69 1,60 0,42 13,20 
012141 Произв. на азбест, цем. произв. 6,79 9,26 
012142 Произв. на префабрикати 6,98 4,62 5,69 1,60 11,81 19,41 
012143 Произв. на битумен, производи 12,02 9,46 20,07 3,86 
012200 Произв. на реж. граѓа и плочи 9,47 9,38 4,83 12,54 0,23 7,79 1,91 10,46 8,05 
012201 Произв. на режана граѓа 9,09 9,46 6,84 10,69 1,97 10,46 8,50 
012202 Производство на плочи 9,69 9,27 0,07 15,53 1,86 6,58 
012203 Импрегнација на дрво 14,95 0,18 29,38 1,37 
012300 Произв. на фин. произв. од дрво 7,62 6,11 6,26 11,77 6,77 1,02 6,51 12,39 
012310 Произв. на мебел 6,99 5,21 5,98 10,86 6,97 1,04 3,69 11,21 
012320 Произв. на др. финал. производи 8,92 7,96 6,99 13,50 5,98 0,95 15,70 16,19 
012321 Произв. на амбалажа 6,37 2,08 7,09 1,26 15,83 
012322 Произв. на градеж, елементи 7,96 8,92 6,99 12,59 0,63 15,00 6,21 
012323 Произв. на дрвна галантерија 23,77 10,87 11,73 7,40 95,21 
012324 Произв. на предмети од прачки 19,46 19,92 21,79 2,29 8,28 
012400 Произв. и преработка на харт. 9,80 11,88 11,95 2,15 2,67 13,29 
012410 Произв. на целул. и харт. 7,43 10,17 6,61 6,10 0,48 15,01 
012420 Преработка на хартија 14,16 16,23 18,41 7,18 4,63 6,16 8,00 
012421 Произв. на хартиена амбалажа 15,20 19,16 19,46 4,83 8,00 
012429 Друга преработка на хартија 10,28 10,07 15,02 1,52 9,55 
012500 Произв. на предиво и ткаенини 6,52 2,30 8,15 8,20 1,64 8,12 4,94 
012510 Произв. на влакна и предиво 6,37 3,36 72,71 11,30 6,79 1,42 2,92 4,91 
012511 Произв. на коноп, влакно 1,23 2,29 
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- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА СФРЈ 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Маке-
донија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

без тер. на 
САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

012512 Произв. на памучно предиво 7,45 2,54 72,71 11,61 0,97 3,12 7,27 
012513 Произв. на волнено предиво 4,92 5,15 8,54 2,94 2,84 3,03 
012514 Произв. на конопено предиво 7,86 17,48 2,27 6,12 
012515 Произв. на предиво од свила 0,20 0,20 
012516 Произв. на синтетичко предиво 5,00 10,68 
012520 Произв. на ткаенини 6,64 1,23 6,34 5,47 8,50 1,85 28,51 4,95 
012521 Произв. на памучни ткаенини 6,02 1,10 4,41 5,89 1,54 2,21 
012522 Произв. на волнени ткаенини 8,09 2,30 6,55 4,91 2,88 3,74 
012523 Произв. на конопени ткаенини 10,92 2,50 11,79 
012524 Произв. на свилени ткаенини 5,59 4,72 0,39 40,17 2,64 
012600 Произв. на тот. текст, произв. 10,06 11,44 11,98 9,82 12,93 2,21 0,65 8,38 
012610 Произв. на трикотажа 7,22 7,43 27,77 4,28 7,35 2,13 0,82 9,40 
012611 Произв. на трикотажни ткаен. 4,70 10,85 7,64 3,91 0,97 4,00 
012612 Произв. на трикотажна дол. обл. 7,00 8,42 41,61 4,78 1,65 1,25 
012613 Произв. на трикотажа облека 7,40 , 7,39 35,85 3,70 3,07 3,39 
012614 Произв. на чорапи 8,47 7,66 3,04 0,27 29,34 
012615 Произв. на позамантерија 6,92 3,94 6,35 1,69 0,33 52,72 
012620 Произв. на конфекција 12,02 15,45 6,48 13,17 9,35 2,47 0,53 9,38 
012621 Произв. на долна облека 10,71 10,12 18,44 2,23 9,51 
012622 Произв. на облека 12,49 15,68 6,48 12,57 2,21 1,09 8,63 
012623 Произв. на пресвлека за домаќ. 9,30 14,59 7,96 4,16 22,66 
012624 Произв. на тешка конфекција 14,62 5,45 8,45 14,90 
012690 Произв. на друг текст, произв. 9,28 10,98 2,32 10,13 10,94 1,17 0,82 6,91 
012691 Произв. на прекривки за под 3,57 1,69 2,32 12,49 0,99 0,82 4,66 
012699 Произв. на неспом. текст, произв. 14,89 33,42 10,03 1,41 21,27 
012700 Произв. на кожа и крзно 13,30 4,37 5,51 6,31 12,94 2,81 72,59 9,96 
012701 Произв. на крупна кожа 11,57 4,46 6,57 0,74 60,49 9,63 
012702 Произв. на свинска кожа 26,50 
012703 Произв. на ситна кожа и крзно 8,36 4,07 5,51 0,41 3,52 195,42 103,43 
012800 Произв. на кожни обувки и гал. 5,38 4,59 26,59 4,83 1,31 2,54 9,09 
012810 Произв. на кожни обувки 4,27 4,37 31,24 3,86 5,55 0,82 2,52 5,48 
012820 Произв. на галантерија 9,71 8,26 2,78 10,73 6,87 2,25 9,92 
012830 Произв. на кожна конфекција 11,37 3,14 15,79 7,30 10,10 2,72 3,00 27,95 
012900 Преработка на каучук 10,65 5,52 3,02 2,64 2,31 2,71 16,75 29,69 
012901 Произв. на гума за возила 10,82 0,57 16,98 2,93 10,20 
012909 Друга преработка на каучук 10,52 6,66 3,02 6,13 8,50 2,43 16,75 32,83 
013000 Произв. на прехран, производи 6,95 8,27 11,07 9,03 6,41 8,81 1,17 1,84 5,08 
013010 Мелење на жита 10,83 7,56 6,27 11,63 14,24 1,75 1,93 13,31 
013020 Произв. на леб и тестенини 15,98 6,78 10,30 34,01 15,11 2,93 1,82 10,09 
013021 Произв. на леб и печиво 16,12 7,21 10,30 34,60 2,93 1,82 11,01 
013022 Произв. на тестенини 12,09 2,05 24,20 5,56 
013030 Произв. на овошје и зелен. 5,17 7,38 10,60 8,06 0,89 2,62 1,72 
013040 Произв. на месо и риба 5,04 1,84 0,20 8,46 8,46 1,72 0,21 0,98 
013041 Колење на добиток 6,49 1,98 0,55 11,12 2,28 1,84 
013042 Преработка на месо 3,18 1,18 5,92 0,03 0,33 0,60 
013043 Преработка на риба 6,47 7,75 
013050 Преработка на млеко 10,25 10,72 37,51 10,59 4,93 2,34 11,75 
013060 Произв. на шеќер 1,25 0,01 0,25 0,02 2,68 
013070 Произв. на кондиторски произв. 10,81 6,68 3,90 9,69 9,65 3,33 3,44 
013071 Произв. на какао-производи 9,95 3,89 10,28 2,46 6,01 
013072 Произв. на бонбони 12,20 3,90 4,68 1,06 
013073 Произв. на кекс 15,46 18,16 17,15 4,84 
013074 Произв. на колачи 2,27 0,37 0,27 4,74 
013080 Произв. на растителни масла 6,90 5,58 6,86 7,60 0,82 28,43 7,15 
013090 Произв. на друг прехран, произв. 15,82 80,21 13,76 8,62 12,14 2,46 4,54 
013091 Произв. на скроб 2,73 2,73 
013099 Други прехранбени производи 17,90 80,21 13,76 8,62 2,46 11,92 
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013100 Произв. на пијалаци 6,45 8,76 7,32 5,94 6,53 1,16 7,70 7,24 
013110 Произв. на алкох. пијал. 6,32 8,76 7,34 5,34 8,41 0,73 7,20 7,49 
013111 Произв. на алкохол 13,12 112,81 9,30 6,20 11,45 
013112 Произв. на пиво 10,87 17,52 8,69 10,84 1,46 9,19 8,17 
013113 Произв. на вино 2,25 1,80 2,06 0,21 5,62 3,03 
013114 Произв. на вински дестилат 0,76 1.32 43,95 
013115 Произв. на ракија од овошје 0,51 0,27 
013119 Произв. на други ал кох. пијал. 1,21 1,48 
013120 Произв. на безалкохолни пијал. 7,27 8,74 8,96 4,04 3,66 10,59 
013121 Произв. на освежувач, пијал. 11,82 8,11 12,07 5,59 12,45 
013122 Произв. на минерална вода 3,47 9,96 4,80 2,28 
013200 Произв. на добиточна храна 6,68 0,76 34,86 5,58 9,50 2,88 0,95 7,21 
013300 Произв. и преработ. на тутун 5,22 4,90 5,53 6,01 1,14 5,32 4,24 
013310 Произв. на фермент. тутун 6,21 5,41 10,36 7,16 5,84 1,89 5,32 4,24 
013320 Преработка на тутун 4,14 4,62 4,24 7,50 0,62 
013400 Графичка дејност 10,69 10,02 10,77 14,28 5,16 7,01 3,22 4,04 7,97 
013500 Дораб. и прераб. и произв. на сур. 

од ОТП 27,79 31,83 71,41 22,80 38,53 18,11 9,00 38,09 37,72 
013900 Произв. на разновидни произв. 14,87 16,68 6,37 19,70 1,53 1,02 16,15 
013901 Произв. на учила и фиск. опрема 19,88 7,91 
013902 Произв. на музички инструменти 2,90 3.01 
013903 Произв. на кибрити 9,08 15,51 6,66 
013904 Произв. на накит 8,37 26,89 0,90 12,14 1,19 1,02 11,51 
013909 Друга неспом. индустрија 11,12 10,11 7,08 5,97 16,74 
020000 Земјоделство и рибарство 3,65 2,81 6,13 3,83 1,50 14,98 3,33 
020100 Земјоделско производство 3,24 2,51 4,21 3,38 1,66 1,40 10,68 3,13 
020110 Полједелство 3,35 2,31 3,69 3,95 4,46 0,98 7,67 3,16 
020120 Овоштарство 3,46 11,18 1Д8 0,70 2,31 4,22 158,94 9,91 
020121 Произв. на овошје 3,40 13,97 1,18 0,70 4,24 158,94 9,91 
020129 Произв. на овошен сад. матер. 8,58 5,69 4,80 
020130 Виноградарство 1,79 0,96 2,34 2,07 1,74 3,06 50,68 
020131 Произв. на грозје 1,74 0,96 2,34 1,72 3,06 50,68 
020139 Произв. на лозен саден матер. 5,59 1,76 
020140 Сточарство 3,16 2,40 22,71 4,01 3,39 1,31 1,15 1,35 
020200 Земјоделски услуги 11,08 16,60 24,06 9,15 15,36 6,25 3,10 27,79 8,27 
020201 Услуги за раст. производи 10,07 19,84 79,22 6,53 2,86 29,76 8,24 
020202 Услуги за сточарство 13,67 14,27 15,20 15,88 3,40 12,61 8,77 
020300 Рибарство 6,93 1,74 15,00 10,35 11,60 0,90 4,67 2,14 
020301 Рибарство на море 14,22 27,24 22,31 
020302 Рибарство на реки 4,84 1,74 5,68 4,12 4,67 2,14 
030000 Шумарство 3,77 5,80 4,32 5,42 1,99 7,41 1,95 6,08 6,94 
030001 Одгледување на шуми 2,31 6,38 12,38 1,63 3,21 8,68 7,07 
030002 Заштита на шуми 2,77 6,21 0,82 
ОЗОООЗ Искористување на шуми 4,19 5,73 4,27 15,64 1,84 7,44 6,89 
030004 Лов и одгледување на дивеч 5,28 13,36 3,59 4,54 0,79 6,55 
040000 Водостопанство 1,08 7,87 3,95 1,82 0,58 11,45 1,53 0,01 0,57 
040001 Искористување на води 0,25 4,34 3,12 0,01 0,27 
040002 Зашт. од штет. деј. на води 1,63 9,27 44,80 1,83 1,64 0,01 0,81 
050000 Градежништво 6,01 21,89 7,56 9,23 2,96 5,95 3,34 
050100 Нискоградба 16,14 37,07 7,16 15,73 9,20 5,03 2,91 3,90 12,30 
050200 Нискоградба и хидроградба 2,55 13,44 15,49 5,51 6,47 3,61 2,23 3,67 1,65 
050201 Изградба на сообр. објекти 1,64 14,01 14,26 10,65 3,23 1,37 5,69 0,36 
050202 Хидроградба 6,64 18,32 7,91 6,51 1,11 1,47 1,62 
050203 Изградба на рударски објекти 2,54 8,26 2,58 
050209 Изградба на други објекти 10,74 8,14 21,17 19,58 3,92 9,15 12,83 5,81 
050300 Инсталац. и завршни работи 13,66 9,12 4,53 18,22 30,31 6,76 4,46 24,16 18,10 
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050301 Градежни инсталации 8,95 6,15 2,62 13,29 2,80 98,84 8,22 
050302 Завршни и занаетчиски работи 19,25 12,65 16,52 22,52 6,60 9,10 26,50 
060000 Сообраќај и врски 4,31 2,82 3,02 7,57 3,92 1,30 1,13 3,85 
060100 Железнички сообраќај 0,12 0,14 0,09 0,03 2,63 0,08 0,01 0,21 
060101 Превоз во желез. сообраќај 0,62 1,09 0,19 0,15 0,52 0,69 
060102 Влека на возови 0,02 0,17 0,34 
060103 Одржување и нега на коли 0,54 5,27 0,28 
060104 Одржување на пруги 0,02 
060105 Одржување на уреди 0,02 0,31 
060200 Поморски сообраќај 17,02 19,65 13,11 18,87 
060201 Превоз во поморски сообраќај 15,74 19,65 12,35 18,87 
060202 Услуги во поморски сообраќај 27,77 16,80 
060300 Речен и езерски сообраќај 2,77 0,90 1,57 0,86 
060301 Превоз во речен сообраќај 1,86 0,90 1,01 0,87 
060302 Услуги во речниот сообраќај 12,76 5,44 
060400 Воздушен сообраќај 9,69 1,23 28,77 9,07 2,86 8,62 0,13 12,27 
060401 Превоз во воздушен сообраќај 13,33 4,81 13,17 
060402 Услуги на аеродроми 6,98 0,87 28,77 8,62 3,53 0,13 
060403 Услуги на стопанска авијација 23,84 42,62 6,34 12,27 
060500 Друмски сообраќај 6,77 6,95 3,46 10,22 5,51 1,95 3,36 6,75 
060501 Превоз на пат. во друм. сообраќај 6,25 10,11 2,54 8,56 0,62 4,59 5,87 
060502 Превоз на стоки во друм. сооб. 6,58 6,76 3,55 9,96 1,89 1,72 7,29 
060503 Услуги во друмски сообраќај 9,70 5,15 31,86 5,00 3,77 3,18 
060600 Градски сообраќај 2,64 9,29 1,22 2,49 2,42 0,53 2,41 4,36 
060601 Превоз на пат. во друм. сообр. 2,48 9,35 1,22 1,36 0,53 2,41 4,36 
060602 Превоз со такси автомобили 8,57 
060609 Друг превоз на патници 6,97 0,15 3,81 
060700 Цевководен транспорт 4,49 4,04 0,98 5,64 
060800 Претоварни услуги 9,79 2,40 1,04 10,44 1,03 4,15 
060801 Претовар во луки 11,12 1,04 11,27 0,94 
060802 Претовар во пристаништа 3,69 1,27 3,63 1,63 3,78 
060803 Претовар во жел. станици 7,07 3,10 3,70 6,78 1,11 4,95 
060900 ПТТ услуги 6,98 7,64 5,89 15,03 3,22 1,86 1,63 2,14 5,40 
070000 Трговија 18,27 16,24 14,04 17,10 6,07 13,60 16,87 
070100 Трговија на мало 12,68 13,22 7,89 11,99 9,90 7,03 3,59 11,64 11,30 
070110 Трг. на мало на прехран, стоки 11,64 13,89 5,93 12,75 8,04 2,32 10,08 8,23 
070111 Трг. на мало со леб 2,34 1,29 
070112 Трг. на мало со овошје и зеленч. 9,55 12,12 49,23 1,56 3,54 
070113 Трг. на мало со месо и риба 19,27 6,88 23,39 8,44 12,92 
070114 Трг. на мало со живот, намирници 11,44 14,62 5,88 11,51 2,34 10,33 8,17 
070120 Трг. на мало со непрехр. стоки 15,24 13,98 7,53 11,64 8,74 5,05 11,15 17,41 
070121 Трг. на мало со текстил 11,66 16,62 4,57 8,67 9,08 3,59 5,44 9,63 
070122 Трг. на мало со кожа и гума 4,02 4,48 2,12 3,04 3,87 34,38 6,48 
070123 Трг. на мало со метални стоки 19,71 14,29 23,44 9,46 4,35 18,13 
070124 Трг. на мало со огрев 23,03 19,04 37,54 17,67 17,85 7,81 17,91 23,78 
070125 Трг. на мало со мебел 26,24 15,75 31,15 11,19 4,96 26,32 34,71 
070126 Трг. на мало со стакло 14,37 7,70 20,17 
070127 Трг. на мало со бои и хем. 51,33 16,54 23,66 11,44 
070128 Трг. на мало со книги 46,17 15,18 46,84 66,26 11,22 9,68 24,58 
070129 Трг. на мало со други стоки 22,48 26,21 11,05 41,57 10,35 4,84 49,11 23,11 
070130 Трг. на мало со меш. стоки 11,17 11,94 7,32 10,75 5,85 2,88 12,62 9,69 
070131 Стоковни куќи 7,63 8,00 0,23 8,54 2,11 2,47 6,17 
070132 Трг. на мало со други меш. ст. 13,17 14,21 8,16 11,94 3,50 14,42 11,84 
070140 Трг. на мало со возила 17,26 9,73 18,61 9,75 16,88 7,19 5,40 
070150 Трг. на мало со нафт. дерив. 12,55 16,38 18,37 3,88 10,59 17,52 
070200 Трговија на големо 22,28 18,77 19,45 19,08 13,23 7,71 6,77 24,05 24,19 
070210 Трг. на гол. со прехран, стоки 25,59 19,23 25,77 16,14 .7,34 5,11 19,58 17,77 



Петок, 25 ноември 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 69 - Страна 1783 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА СФРЈ 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Маке-
донија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

без тер. на 
САЛ 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

070211 Трг. на гол. со жита 17,98 42,71 24,43 4,12 16,57 
070212 Трг. на гол. со овошје и зелени. 14,89 11,78 8,60 10,47 
070213 Трг. на гол. со алкохол, пијачки 22,27 25,95 47,68 12,67 
070214 Трг. на гол. со добиток 21,94 11,17 23,77 8,41 
070219 Трг. на гол. со животни намирници 31,79 15,62 24,22 17,10 4,92 19,58 20,30 
070220 Трг. на гол. со непрех. стоки 24,02 20,30 16,16 20,87 9,70 8,60 19,52 81,97 
070221 Трг. на гол. со текстил 11,08 19,16 5,20 13,08 4,82 4,27 12,81 
070222 Трг. на гол. со сурова кожа 31,01 21,18 33,10 11,44 4,32 21,07 124,50 
070223 Трг. на гол. со метални стоки 22,70 16,24 0,47 17,01 9,46 6,92 
070224 Трг. на гол. со градеж, матер. 22,38 24,91 17,60 27,18 6,88 6,60 19,39 15,81 
070225 Трг. на гол. со хем. произв. 27,76 12,14 36,76 13,36 12,43 34,62 
070226 Трг. на гол. со хартија 31,56 22,34 29,43 56,03 7,66 17,39 
070227 Трг. на гол. со лекови 30,01 29,99 38,42 23,03 16,96 10,30 19,16 56,84 
070229 Трг. на гол. со други непрехр. стоки 29,62 16,91 17,80 12,59 16,95 31,86 
070230 Трг. на гол. со возила и дел. 19,28 15,11 15,17 31,15 7,49 4,38 37,88 20,70 
070240 Трг. на гол. со нафт. дерив. 10,99 37,35 17,24 32,85 2,40 15,55 
070250 Трг. на гол. со мешов, стоки 18,89 13,03 20,08 15,72 8,66 5,48 23,49 17,49 
070260 Трг. на гол. со отпадоци 39,82 94,11 45,36 5,77 7,60 8,76 61,46 
070300 Надворешна трговија 28,88 28,03 19,59 37,87 17,41 11,01 10,85 12,74 
070310 Над. трг. со прехранб. стоки 43,52 27,35 134,92 13,62 16,33 7,20 9,76 
070320 Над. трг. со непрехран. стоки 26,58 28,03 19,50 25,57 14,81 10,43 11,44 13,64 
080000 Угостителство и туризам ^ 10,93 2,22 12,31 14,39 7,72 1,87 3,81 3,36 
080100 Угостителство 10,08 1,90 11,89 14,15 4,68 1,27 2,84 3,20 
080110 Угостит. услуги за смест. 10,78 1,55 12,21 14,73 4,84 1,24 3,00 3,69 
080111 Хотели, мотели-сезонски 13,58 3,61 14,87 13,75 5,96 0,18 47,59 
080112 Хотели, мотели-други 5,17 1,43 3,85 21,60 2,79 1,33 2,07 3,47 
080113 Одморалишта 5,40 1,27 9,15 4,04 1,34 1,27 3,87 
080114 Кампови 40,94 27,49 
080119 Други услуги за сместување 11,05 3,66 2,95 8,00 140,96 
080120 Угостит. услуги за исхрана 4,98 2,72 1,13 10,93 3,27 1,33 2,81 2,17 
080121 Ресторани со послужување 5,42 2,68 0,06 13,63 5,68 1,05 0,79 0,67 
080122 Ресторани со самопослужување 22,97 1,88 57,37 
080123 Ресторани за општест. исхрана 3,85 2,66 1Д5 7,03 1,93 1,15 8,32 10,53 
080129 Други услуги за исхрана 19,06 33,30 6,00 7,21 43,75 
080190 Други угостителски услуги 9,65 3,78 1,39 4,76 23,63 1,35 1,79 3,12 
080200 Туристичко посредување 36,20 11,62 35,34 25,56 16,58 39,10 9,70 
080201 Туристички агенции 28,95 7,55 35,53 24,51 15,14 16,96 39,10 35,47 
080202 Туристички бироа 51,45 136,78 14,23 29,96 29,89 10,51 7,20 
090000 Занаетчиство 13,77 12,89 7,91 15,51 13,27 7,47 4,36 6,82 15,25 
090100 Занаетчиски усл. и поправки 13,19 12,82 7,54 14,84 3,92 6,86 15,36 
090110 Изработка на неметални предмети 12,75 21,56 29,59 5,71 4,16 
090120 Изр. и поправ, на мет. произв. 11,16 10,33 7,57 12,78 3,60 13,26 15,90 
090121 Поправка на друм. возила 9,43 10,34 14,22 7,82 2,38 12,48 7,70 
090122 Поправка на произв. на прец. механ. 31,45 43,01 6,63 53,54 
090123 Изработ. на метални производи 31,81 22,43 23,36 11,84 178,16 44,70 
090124 Услуги на металопрер. занает. 20,07 33,65 12,89 17,03 21,48 

0,26 8,71 090129 Други услуги на метал, занает. 9,60 10,05 6,86 14,24 3,85 0,26 8,71 
090130 Изработка и попр. на ел. произв. 15,26 21,65 40,29 15,88 3,34 0,37 16,15 
090131 Поправка на ел. апар. за домаќ. 19,36 25,12 13,14 2,34 15,58 
090132 Поправка на радио и ТВ апарати 12,60 36,26 21,12 3,70 31,60 
090133 Изработка на електротехн. произв. 34,86 40,29 31,54 96,51 
090139 Поправка на др. ел. апарати 14,49 х 20,43 16,58 2,85 0,37 16,18 
090140 Изработка на предмети од дрво 15,04 12,23 1,92 22,76 18,25 15,27 
090150 Изработка на предм. од текст. 31,93 19,09 24,72 44,71 3,83 30,19 9,41 
090160 Изработка на предмети од кожа 12,19 102,84 86,97 14,43 3,31 8,18 
090170 Изработка на прехранб. произв. 36,11 2,65 63,12 1,99 
090171 Изработка на леб и печива 45,85 2,65 
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- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА СФРЈ 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Маке-
донија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

без тер. на 
САН 

САП 
Колово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

090172 Колење на доб. и прер. на месо 35,11 63,64 1,99 
090179 Израб. на др. прехр. производи 8,06 

14,84 090180 Изработка на разновидни произв. 27,16 23,68 2,86 29,56 7,25 7,95 14,84 
090181 Израб. на предм. од пласт, маси 66,64 74,00 98,26 4,27 21,76 
090182 Израб. на ортопедски помаг. 22,69 14,02 31,88 7,67 11,41 17,02 
090183 Изработка на предмети од хартија 28,05 2,50 9,26 
090189 Израб. на неп. рази. произв. 14,63 7,85 40,50 23,93 6,46 7,65 1,18 
090200 Лични услуги 37,36 16,48 18,68 54,26 19,38 9,07 
090201 Берберски и козмет. услуги 35,19 34,03 21,96 45,11 10,57 15,94 
090202 Перење на алишта и чист. на обл. 23,49 5,31 45,40 19,60 2,11 3,68 
090209 Други лични услуги 59,50 48,48 11,74 471,50 40,16 3,81 
100000 Станбено-комунална деј. 1,69 1,41 1,82 1,70 0,33 2,39 2,20 
100100 Уредување на населби и прост. 5,59 7,17 9,65 6,65 3,52 0,49 7,44 2,39 
100101 Уредување на град. земјиште 11,60 12,51 14,55 15,61 5,44 22,78 
100102 Уред. и одржув. на улици 3,99 11,20 4,23 0,26 2,75 1,80 
100103 Уредување на зелени површини 6,33 3,16 13,35 6,43 1,02 10,30 4,33 
100200 Станбена дејност 4,14 2,56 6,00 
100300 Комунална дејност 1,54 1,24 1,43 1,56 2,75 0,31 2,33 2,17 
100310 Произв. и дистрибуц. на вода 1,05 1,25 0,99 0,93 2,57 0,13 1,56 0,66 
100320 Одведување на отпадни води 0,42 0,13 1,09 2,53 
100330 Произв. и дистрибуција на гас 1,14 0,61 2,78 4,28 
100340 Произв. и дистриб. на топлина 1,43 0,81 2,45 1,25 0,60 2,35 4,62 
100350 Одржув. на чистота во насел. 5,06 4,29 13,97 6,27 5,77 0,80 22,22 7,15 
100351 Чистење на јавни површини 4,29 2,80 29,74 7,47 1,39 33,61 6,94 
100352 Изнесување на отпадоци 5,90 7,18 8,44 4,49 0,69 14,30 7,35 
100390 Други комунални дејности 11,99 13,04 3,92 14,35 5,02 12,03 113,55 12,00 
100391 Оџачарски услуги 14,44 2,78 36,90 0,06 26,52 
100392 Погребни услуги 6,27 5,29 7,61 23,40 4,13 
100399 Други неспом. комун. дејности 14,65 24,15 4,27 17,80 10,33 14,34 
110000 Финансиски и др. услуги 19,45 14,54 13,75 17,12 9,65 5,26 21,62 11,62 
110200 Осигурување на имоти и лица 18,54 3,62 12,09 16,61 5,23 
110201 Осигурување 6,26 1,80 
110202 Лотарии и обложувалници 27,41 7,57 33,14 16,69 4,78 
110300 Услуги во областа на прометот 22,50 12,66 11,85 23,55 11,03 7,70 18,16 7,61 
110301 Јавни складови и покриени паз. 3,73 13,09 1,25 10,41 2,44 
110302 Услуги на реклама 28,99 6,58 76,12 12,44 3,06 
110303 Ком. раб. со пром. на стоки и услуги 19,15 11,70 15,91 9,59 132,71 11,61 
110304 Услуги на паз. на гол. и мало 7,40 6,36 10,18 2,42 2,18 
110309 Неспом. усл. во прометот 35,47 35,25 12,81 30,01 12,20 19,40 25,88 
110400 Проектир. и сродни услуги 20,30 17,51 10,95 14,45 17,29 9,32 4,88 49,29 13,87 
110401 Просторно планирање 29,28 8,64 8,12 30,71 17,36 11,57 32,15 16,19 
110402 Проектир. на градеж, објекти 13,16 10,72 7,47 17,46 11,43 2,64 28,95 9,84 
110403 Друго проектирање 26,13 24,83 77,36 20,11 12,72 10,82 13,22 
110404 Инженеринг 23,14 19,53 8,05 11,34 8,69 7,60 67,29 25,18 
110405 Премерување на земјиште 14,54 5,30 28,61 15,46 7,75 25,67 13,52 
110406 Испитување на материјали 9,57 11,77 14,62 7,20 
110500 Геолошки истражувања 7,73 6,29 18,39 3,16 0,03 6,64 4,58 
110600 Истражувачко-разв. работа 14,84 15,31 3,74 26,84 3,14 31,83 25,61 
110610 Истраж-развојни услуги 12,94 15,36 3,74 28,95 3,06 2,25 25,45 13,42 
110611 Истражување во стопанството 12,94 15,36 3,74 28,95 2,25 25,45 13,42 
110620 Економски услуги 28,79 11,91 18,85 14,17 7,51 171,27 
110900 Деловни услуги 15,71 17,24 35,93 15,75 12,94 9,45 2,37 41,11 17,35 
110901 Услуги на контр. на квалит. 30,20 18,59 16,20 26,77 7,46 7,90 19,07 56,74 
110902 Приредување на саеми 8,19 48,39 13,34 6,85 1,02 7,25 
110903 Книговодствени услуги 21,55 46,14 91,59 16,46 20,06 8,02 
110905 Услуги на обраб. на податоци 17,55 12,46 14,06 11,76 2,78 48,83 7,77 
110909 Други неспоменати услуги 71,38 23,36 28,36 8,54 939,58 
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931 / е 
Врз основа на тон. 4 и 5 од Општествениот договор за 

основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/87) и точка 14 од Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија за основите и мерила-
та за утврдување на личните доходи и на другите прима-
ња на претседателот и на судиите на Уставниот суд на 
Југославија (Су. бр. 275/87), од 30 септември 1987 година, 
Уставниот суд на Југославија, на 31 посебна седница, 
одржана на 9 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА 

УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседа-

телот и на судиите на Уставниот суд на Југославија 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 69/87, 9/88, 36/88 и 61/88), 
во точка 1 бројот: „22,000" се заменува со бројот: „25.000". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 15 ноември 1988 
година. 
Су. бр. 918/1 
9 ноември 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Ј 

Југославија, 
судија, 

Душан Штрбац, е. р. 

9 3 1 / ж 
Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за 

основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федерацијата 
(..Службен лист на СФРЈМ, бр. 65/87) и точка 14 од Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија за основите и мерила-
та за утврдување на личните доходи и на другите прима-

40 бр. 49/81 
23 октомври 1988 година 
Белград 

Генерален директор, 
Димитрие Тасиќ, е. р. 

З а б е л е ш к и : 
1. Податоците на ниво на СФРЈ, од колоната 2, се пресметани во СОК на Југославија, според Општествениот 

договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на до-
ходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/85 и 28/87), врз основа на 
ознаката за АОП од образецот за периодичната пресметка - според Формулата: 
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ња на претседателот и на судиите на Уставниот суд на 
Југославија (Су. бр. 275/87), од 30 септември 1987 година, 
Уставниот суд на Југославија, на 31 посебна седница, 
одржана на 9 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДИЕВ-
НИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И 
НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНА-

ЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на секрета-

рот на Уставниот суд и на раководните работници што ги 
назначува Уставниот суд на Југославија (..Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/87,9/88, 36/88 и 61/88) во точка 1 бројот: 
„22.000" се заменува со бројот: „25.000". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 15 ноември 1988 
година. 
Су. бр. 919/1 
9 ноември 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

судија, 
Душан Штрбац, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ЗА РАДИО-ВРСКИ 
За директор на Сојузната управа за радиоврски се на-

значува д-р Драшко Марин досегашен директор на таа уп-
рава. 
С.п.п. бр. 1981 
26 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува Лука Радојчиќ, досегашен по-
мошник на претседателот на тој комитет. 

С.п.п. бр. 1982 
26 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 а во врска со член 415 
став 3 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата (..Службен лист на СФРЈ'\ бр. 23/78, 21/82, 
18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста советникот на генерал-

ниот секретар на Сојузниот извршен совет Владимир 
Кравчук со 30 октомври 1988 година, поради заминување 
на друга должност. 

За советник на потпретседател на Сојузниот извршен 
совет се назначува Владимир Кравчук, досегашен совет-
ник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1990 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 
За помошник на сојузниот секретар за законодавство, 

правосудство и управа, се назначува Бранка Јанковиќ до-
сегашен самостоен советник во Сојузниот комитет за за-
конодавство. 

С.п.п. бр. 1992 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за сообраќај и врски се назначува д-р Мирко Ивковиќ, до-
сегашен советник на претседателот на тој комитет. 

С. п. п. бр. 1993 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 
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Врз обнова на член 244 став 1 од Законот за обновите 
На системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 
За земјоделство, се назначува Бранко ГардашевНќ, досега-
шен помошник на претседателот на тој комитет. 

С.п.п. бр. 1994 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 245 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата (^Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За сојузен советник во Сојузниот извршен совет - за 

прашања од областа на боречко-инвалидската заштита се 
назначува Антон Турхнер, досегашен заменик на претсе-
дателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и 
воените инвалиди. 

С.п.п. бр. 2002 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

920. Закон за дополненија на Законот за санација 
и престанок на организациите на здружен 
труд * 1761 

921. Уредба за измени и дополненија на Уредба-
та за издатоците за патни и други трошоци 
што на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации им се признаваат во ма-
теријални трошоци 1761 

922. Одлука за начинот на формирање на цените 
на производите во прометот на големо од-
носно на мало - - — - — — 1762 

Страна 

923. Одлука за измена на Одлуката за определу-
вање на највисоката цена на пченичното 
брашно од типот „850" и највисоката цена 
на основниот вид пченичен леб произведен 
ОД пченично брашно од типот „850" 1664 

924» Одлука за начинот на формирање на цените 
на производите од увоз — 1765 

925. Одлука за Давање согласност на цените на 
определени производи 1766 

926. Одлука за определување на највисоките цени 
на растително масло за јадење и компенза-
ција за растително масло за јадење 1767 

927. Одлука за начинот на формирање на цените 
на бакарот, оловото, цинкот и алуминиумот 
и на рудите и концентратите на тие метали 1768 

928. Одлука за начинот на формирање на цените 
за лекови — 1770 

929. Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за определување на производите за кои 
организациите на здружен труд се должни на 
Сојузниот завод за цени и купувачите да им 
доставуваат известување за цените 1771 

930. Правилник за царинскиот надзор и за по-
стапката за царинење на стоки сместени под 
царински надзор ~ ^ 1771 

931. Правилник за престанок на важењето на ју-
гословенскиот стандард за индустриска 
кожа 1776 

931/а. Правилник за престанок на важењето на ју-
гословенските стандарди за сапун и сапун-
ски прашок - — - — - — 1 7 7 7 

931/6. Наредба за начинот на спроведувањето на 
одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за 
определување на највисоката цена на п а -
ничното брашно тип „850" и највисоката це-
на на основниот вид пченичен леб произве-
ден од пченично брашно тип „850" 1777 

931/в. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензија и додаток 
кон пензијата — 1777 

931/г. Наредба за забрана на \ воз во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија И 
провоз преку територијата на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија на ча-
пункари и производи, суровини и отпадоци 
по потекло од чапункари од Република Ита-
лија — 1778 

931/д. Одлука за измени и дополненија на Одлука-
та за усогласување на пензиите со движење-
то на номиналните лични доходи на актив-
ните воени лица 1778 

931/ѓ. Стапка на акумулативноста за периодот ја-
нуари-септември 1988 година *—* — 1778 

931/е. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на претседателот и на судиите 
на Уставниот суд на Југославија 1787 

931/ж. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на секретарот на Уставниот суд 
и на раководните работници што ги назначу* 
ва Уставниот суд на југославија — — — — 1787 

Назначувања и разрешувања 1788 

1 



Страна 1790 - Број 69 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 ноември 1988 

НОВО' н о в о * 

ЗАКОН 
ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
СО КОМЕНТАР И СО ПРОПИСИТЕ ЗА НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ 

Приредиле: Марко КРАВАРУШИЌ, Добривоје СИМИЌ, Вибор СТУПАР 

Со новиот ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПА-
ТИШТАТА многу попрецизно одошто до сега се утврдени обврските на сите учесници во со-
обраќајот, како и на другите субјекти одговорни за безбедноста на сообраќајот-зголемени се 
обврските на возачите спрема пешаците-децата, старите и изнемоштените лица. 

Со новиот закон на единствен начин за целата земја се регулирани програмата и начи-
нот на оспособувањето на кандидатите за возачи на моторни возила и за полагање на испи-
тот, влечењето на возилата на моторен погон, обврските на учесниците во сообраќајот во 
случај на сообраќајна незгода, правилата на сообраќајот на велосипеди и на велосипеди со 
мотор. 

Покрај значителното зголемување на паричниот износ на казните (5 до 10 пати), со 
овој закон се предвидени и некои новини, како што се: задолжително изрекување казна за-
твор на возачи кои во рок од две години повторно ќе извршат определени прекршоци; упа-
тување на возач на предавања па и на проверка на познавањето на сообраќајните прописи и 
вештината на управувањето со моторното возило ако во рок од две години биде казнуван 
два или повеќепати за определен потежок прекршок и др. Предвидена е можност за одлага-
ње на извршувањето на заштитната мерка забрана на управување со моторно возило. 

Со новиот закон се воведува и превентивна мерка проучување и проверка на знаењето 
на возач чие занимање е управување со моторно возило, како и на приватни автопревозни-
ци. 

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, 
Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 

Цена 19.000 



Петок, 23 ноември 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 69 - Страна 1791 

НОВО АКТУЕЛНО 

БИБЛИОТЕКА 
„ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ" 

ЗБИРКА НА КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 
Приредил: Вражалиќ Михајло 
1988. Формат 14 х 20. Страни 678. Поврзувам: броширано. 
Латиница. /Ознака за порачка 600531/ Цена 30.000 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
Приредиле: Ралчиќ Томислав и Банди* Звонимир 
1987. Формат 17 х 24. Страни 532. Поврзување: броширано. 
Латиница /Ознака на порачка 600500/ * Цена 4.500 

ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОСУДСТВОТО 
/1-П/ 
Приредиле: Албијаниќ Милан, Радосављевиќ Љиљана и Тодоровиќ Владимир 
1985. Формат 17 х 24. Страни 982. Поврзување: броширано* 
Латиница /Ознака за порачка 600410/ Цена 7.000 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБАТА НА ИМЕТО И ЛИКОТ И ЗА ЧУВАЊЕ НА 
ДЕЛОТО НА ЈОСИП БРОЗ ТИТО; ЗА ГРБОТ, ЗНАМЕТО И ХИМНАТА НА СФРЈ; ЗА 
ПРАЗНИЦИТЕ И ОДЛИКУВАЊАТА ВО СФРЈ; ЗА НАГРАДИТЕ И ЗА ПРОГЛАСУВА-
ЊЕ НА ОПШТОНАРОДНА ЖАЛОСТ ВО СФРЈ 
Приредил: Фатиќ, д-р Бранислав 
1987. Формат 12 х 17. Страни 130. Поврзување: броширано. 
Латиница. /Ознака за порачка 600570/ Цена 3.000 

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, 
Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 
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НОВО! НОВО! 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА" 

ЗАКОН 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ 

ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ЗАКОН 

ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ 
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ 
Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ 
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИЌ 

Одредбите на Законот за избор на органи на управувањето и на други органи 
во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати 
во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат 
и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, само-
управните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други оп-
штествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им по-
служат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби. 

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјас-
нување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник 
на СР Србија", бр. 17 од 5 мај 1988 година. 

Книгата е печатена со ќирилица. 
Цена 5.000 

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, 
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник БОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


