
789. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83), врз основа 
на усогласени ставов^ со надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НА-
МАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување односно 

укинување на стапките на основниот данок на промет на 
определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 
23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 57/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 
3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 27/82, 47/82, 66/82, 70/82, 
14/83,63/83,68/83, 12/84, 28/84 и 50/84) членот 1 се мену-
ва и гласи: 

„На промет на производите од точка. 1, 2, 4, и 8 од 
тар. број 2 на Тарифата на основниот данок на промет (во 
натамошниот текст: Тарифата), која е составен дел од За-
конот за оддалечување на производи и услуги во проме-
тот (во натамошниот текст: Законот), се плаќа основен да-
нок на промет на производи, и тоа на: 

1) моторен бензин 
и авионски бензин: 

- од 86 октани 

- од 98 октани 

2) дизел-гориво: 
- D-1 
- D-2 
-Д-3 

Дин/лит. 
20,947 

21,776 

15,365 
15,603 
15,527 

На промет на дизел-гориво D-1 и D-2 што организа-
циите на здружен труд за градски сообраќај го набавуваат 
под условите и на начинот што се определени во член 6 од 
Законот за погон на моторни возила во градскиот и при-
градскиот сообраќај, не се плаќа основен данок на промет 
на производи. 

На промет на дизел-гориво D-2 што за погон на свои-
те трактори и земјоделска механизација и на тракторите и 
земјоделската механизација на своите кооперанти - инди-
видуални земјоделски производители го набавуваат земјо-
делските организации на здружен труд под условите и на 
начинот што се определени во член 6 од Законот, се плаќа 
данок од 8,740 динари; 

3) масло за горење екстра песно (ЕЛ) 3,936 
4) масло ла горење 

лесно специјално (ЛС) 3,941 
На промет на масло ^а горење екстра лесно (ЕЛ) л 

лесно специјално (ЛС), ако се користат за намените од 
став 3 на точка 8 од тар. грој 2 ма Тарифата, се плаќа да-
нок на промет од 22,419 дии/дит., односно од 22,792 цин-
/лит. 

Не се плаќа основен данок на промет на производи 
според тар. број 2 од Тарифата на петролеј за осветление. 

Одредбите од забелешката кон тар. број 2 од Тарифа-
та се применуваат и на прометот на производи од овој 
член." 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1985 година. 

Е.п.бр. 565 
28 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

790. 
Врз основа на член 185 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 и 21/82) заради спроведување на одредбите од 
Резолуцијата за општествено-економскиот развој и еко-
номската политика на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, што се однесуваат на енергетскиот 
биланс на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1985 ГОДИНА 

1. За 1985 година се утврдува Енергетскиот биланс на 
Југославија број 543/84 од 27 декември 1984 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е.п.бр. 563 
' 27 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрице, е. р. 
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791. 
Врз основа на член 35 од Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИ-
ТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА 

ЦЕНИТЕ 
1. Организациите на здружен труд - производители 

се должни во 1985 година на организациите на здружен 
труд - купувачи да им доставуваат известувања за цените 
на производите односно услугите што тие ги користат во 
наредната фаза од репродукцијата, во рок од 30 дена пред 
денот на почетокот на продажбата на производите, однос-
но на вршењето на услугите, по цените од тоа известува-
ње, и тоа за следните производи и услуги: 

Гран- Назив на производот 
ка 

1 2 

0103 Преработка на јаглен: металуршки и леарнички 
кокс 

0105 Производство на нафтени деривати: сите произво-
ди, освен производите за кои со посебен пропис е 
определено највисоко ниво на цените, односно на-
чинот на формирање на цените на нафтените дери-
вати 

0106 Производство на железна руда: сите производи 
0107 Црна металургија: сите производи 
0108 Производство на руди на обоени метали: сите про-

изводи 
0109 Производство на обоени метали: бакар, олово, 

цинк, глиница, алиминиум, антимон 
ОНО Преработка на обоени метали: сите производи 
0111 Производство на неметални минерали (без гра-

дежен материјал): магнезит, кварцен песок, сол за 
хемиска преработка и за индустријата на кожа 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежен 
материјал): рамно амбалажно и оптичко стакло, 
стаклена волна и стаклени влакна; огноотпорен ма-
теријал и јагленографитни производи; електро по-
рцелански производи; природни и вештачки брусе-
ви, брусна хартија и платно за брусење 

0113 Металопреработувачка дејност: одливки, отковки и 
отпресоци; метален инсталацианен материјал; ре-
зан алат; метална амбалажа; валчести лагери; че-
лични шишиња и медицинска опрема 

0114 Машиноградба: производство на машини и уреди: 
сите производи; производство на земјоделски ма-
шини: комбајни, сеалки и жетварки; инструменти, 
апарати и прибор за медицина и ветерина 

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродог-
радбата): мотори, камиони и специјални возила, де-
лови и опрема за вградување во шински возила, ка-
миони, автобуси, трактори и патнички автомобили 

0117 Производство на електрични машини и апарати: 
кабли, акумулатори, електромедицински апарати и 
уреди 

0118 Производство на базни и хемиски производи: сите 
производи, освен вештачки ѓубрива 

0119 Преработка на хемиски производи: лекови и фарма-
цевтски суровини; бои 'и лакови, амбалажа од плас-
тични маси: сите производи; рендген-филмови; сто-
пански експлозив 
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0120 Производство на камен, чакал и песок: сите произ-
води 

0121 Производство на градежен материјал: вар, цемент, 
азбестно-цементни производи, бетонски префабри-
кати и битуменски материјал 

0122 Производство на режана граѓа и плочи: режана гра-
ѓа, фурнири и плочи 

0123 Производство на финални производи од дрво: про-
изводство на дрвена амбалажа 

0124 Производство и преработка на хартија: целулоза за 
хартија; рото-хартија и натрон-хартија за вреќи и 
наторн-вреќи; хартија за обвивки и амбалажна хар-
тија; картон и лепенка; хартиена амбалажа; печа-
тарска хартија и хартија за списанија и илустрации; 
целулозна вата и градежни плочи од хартија 

0125 Производство на текстилни предива и ткаенини: си-
те производи 

0127 Производство на кожаи крзно: сурова и преработе-
на кожа 

0129 Преработка на каучук: синтетички каучук, гуми за 
возила, транспортни ленти 

0130 Производство на прехранбени производи: јунешко, 
свињско и бројлерско месо и риби; млеко; меласа; 
сушени резанки од шеќерна репа, маслено сачме и 
погачи; добиточен и пекарски квасец 

0131 Производство на пијачки: рафиниран шпиритус 
0132 Производство на добиточна храна: комплетна 

крмна и дополнителна протеинска смеса за говеда, 
свињи, живина и друг добиток 

0133 Производство и преработка на тутун: ферментиран 
тутун 

0135 Доработка, преработка и производство на суровини 
од отпадоци (рециклажа на суровини): секундарни 
суровини од стар челик и челична струганица од 
стар сив лим и струганици од стар сив лив; секун-
дарни суровини од легирани обоени метали: бакар, 
олово, цинк, антимон, алуминум и нивни легури; 
секундарни суровини од хартија, текстил и гума 

0201 Земјоделско производство: пченица, јачмен, овес, 
ориз, пченка, памук, шеќерна репа, сончоглед, соја, 
маслена репка, оризова арпа, тутун, хмељ, млеко, 
гоени свињи, гоени јуниња, овци и јагњиња и број-
лери 

0300 Шумарство: трупци за режење, фурнир и лупење; 
резонанц-трупци и целулозно дрво 

0604 Воздушен сообраќај: аеродромски услуги; превоз 
на стоки и услуги на стопанската авијација 

06-5 Друмски сообраќај: превоз на стоки 
0607 Цевоводен транспорт: транспорт со цевоводи на су-

рова и рефинирана нафта, природен гас и други ма-
теријали 

0608 Претоварни услуги: сите услуги 

По исклучок од одредбата од став 1 на оваа точка, из-
вестувањето за цените во рокот од тој став организациите 
на здружен труд што се занимаваат со производство на ле-
кови за хумана употреба го доставуваат до Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување и здравството на 
Југославија и до Сојузот на заедниците на здравствените 
организации на Југославија. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на 
организациите на здружен труд што ќе склучат самоуп-
равна спогодба односно договор со кој, врз потрајна осно-
ва, ќе ги утврдат елементите за формирање на цените, од-
носно цените на производите од тој став. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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2. Известувањето за цените содржи: 
1) назив на производот односно услугата; 
2) единица на мера; 
3) датум на примена на цените; 
4) нови цени на производите и услугите што ги фор-

мираат овластените органи во организацијата на здружен 
труд за кои се доставува известување за цените, со назна-
чување видот на цената - производителска, големопро-
дажна и мал опро лажна; 

5) услови на продажбата: место и начин на испорака 
(франко производител, франко натоварено во местото на 
производителот, франко истоварено во местото на купува-
чот, франко складиште на купувачот и ел.), начин на пре-
сметување на амбалажата, со назначување дали е амба-
лажата повратна: височина и начин на пресметување на 
разликата за непродадените стоки и др., височина на учес-
твото за покритие на трошоците на прометот ако е 
содржано во продажната цена и ел. 

3. Известувањето за цените се доставува преку по-
шта, препорачано, во два примерока. 

4. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок организација на здружен труд ако из-
вестувањето за цените не го достави до организацијата на 
здружен труд - купувач на тие производи односно услуги, 
односно до Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување и здравството на Југославија и до Сојузот на заед-
ниците на здравствените организации на Југославија, во 
рок од 30 дена пред денот на почетокот на продажбата на 
производите односно услугите по тие цени. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд. 

5, Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 566 
28 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

792. 
Врз основа на член 34 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 

64/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозници) ги форми-
раат цените на производите од увоз на домашниот пазар така што на 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 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
0101 01010 Електростопанство: сите производи 0,77 
0102 01020 Производство на јаглен: сите производи, 0,77 
0103 01030 Преработка на јаглен: сите производи 0,77 
0104 Производство на нафта и земен гас: сите производи 0,77 
0105 01050 010500 Производство на нафтени деривати: сите производи 0,77 
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: сите производи 0,77 
0109 Производство на обоени метали: сите производи 0,77 
ОНО Преработка на обоени метали: сите производи 0,77 
0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал): 

сите производи 0,77 
0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 

01121 Производство на стакло: сите производи 1,28 
01122 011220 Производство на огноотпорни материјали: сите производи 0,77 
01123 Производство на порцулан и керамика: сите производи 1,28 
01129 Преработка на други неметални минерали: сите производи 0,77 

0113 
01131 

Металопреработувачка дејност 
Производство на метален репродукционен материјал 



1 2 3 4 .5 

011311 Производство на леани, ковани и пресудени производи: сите 
производи 0,52 

011312 Производство на метален инсталационен материјал: сите произ-
води 0,52 

011313 Производство на алати: сите производи 01,03 
011314 Производство на метална амбалажа: сите производи 0,52 
011315 Производство на клинци, заковки, вијци и други жичени стоки: 

сите производи , 1,03 
011316 Производство на тркални лагери: сите производи 0,77 
011319 Производство на друг метален репродукционен материјал: сите 

0,52 производи 0,52 
01132 011320 Производство на метални градежни и други конструкции: сите 

производи 0,52 
01139 011390 Производство на стоки за широка потрошувачка и други метал-

0,61 ни производи: сите производи 0,61 
0114 Машиноградба 

01141 Производство на машини и уреди (без електрични и земјодел-
ски): сите производи 0,52 

01142 011420 Производство на земјоделски машини: сите производи 0,52 
01143 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, мер-

ни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на упра-
вувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи 
Делови и прибор за сите машини и уреди од гранката 014 

0,52 
1,03 

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградба) 
01151 Производство и поправка на шински возила 

011511 Производство и поправка на шински возила 0,52 
01152 Производство на шински возила: сите производи 

Производствана друмски возила 
011521 Производство на мотори: сите производи 0,52 
011522 Производство иа камиони и специјални возила: сите производи 0,52 
011523 л Производство на патнички автомобили: сите производи 0,52 
011524 Производство на трактори: сите производи 0,52 
011525 Производство на мотоцикли и мопеде 0,77 
011526 Производство на велосипеди: сите производи 0,77 
011527 Производство иа делови и прибор за моторни возила: сите про-

1,55 изводи 1,55 
01159 011590 Производство на други сообраќајни средства: сите производи 0,52 

0116 01160 
011601 

011602 

Бродоградба 
Поморска бро доградба: 
- поморски бродови, багери 
- чамци, освен гумени 
Речна бре доградба: 
-речни бродон*, багери, шлепови и баржи 
- чамци (освен гумени) 
Делови »приборза производи од гранката0116 

0,24 
0,52 

0Д4 
0,52 
1,03 

0117 Производство на електрични машини и апарати 
01171 011710 Производство на електрични машини и уреди: сите производи 0,52 
01172 Производство на електронски и телекомуникациони уреди: сите 

0,77 производи 0,77 
01173 011730 Производство на кабли и спроводити: сите производи 0,77 
01174 Производство на елеѕпрмиѕ апарати за домашните: сите про-

изводи 
01179 Производство на други елсктротемипки производи: сите произ-

0,77 води 0,77 
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1 2 3 4 5 

Делови и прибор за производите од гранка 0117 1,03 
0118 Производство на базни хемиски производи 

01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделство): сите произво-
ди 1,03 

01182 011820 Производство на хемикалии за земјоделство: сите производи 0,77 
01183 Производство на хемиски влакна и пластични маси: сите производи 1,03 

0119 Преработка на хемиски производи 
01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите произво-

ди 1,03 
01192 011920 Производство на средства за перење и козметички /Препарати: сите 

производи 0,77 
01193 011930 Производство на бои и лакови: сите производи 0,77 
01194 Преработка на пластични маси: сите производи 0,77 
01199 011990 Производство на други хемиски производи: сите производи 0,77 

0120 01200 Производство на камен, чакал и песок: сите производи 0,77 
0121 Производство на градежен материјал: сите производи 0,52 
0122 01220 Производство на режана граѓа и плочи: сите производи 0,52 
0123 Производство на финални производи одЈфво : сите производи 0,77 
0124 Производство и преработка на хартија: сите производи 0,77 
0125 Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи 1,03 
0126 Производство на готови текстилни производи: сите производи 1,03 
0127 01270 Производство на кожа и крзно: сите производи 1,03 
0128 Производство на кожени обукви и галантерија: сите производи 1,03 
0129 01290 Преработка на каучук: сите производи 0,77 
0130 Производство на прехранбени производи: сите производи (освен ко-

лење на добиток) 1,03 
013041 Колење на добиток: сите производи 0,77 

0131 Производство на пијалаци: сите производи 1,03 
0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: сите производи 1,03 
0133 Производство и преработка на тутун: сите производи 0,77 
0134 01340 013400 Графичка дејност: сите производи 0,77 
0139 01390 Производство на разновидни производи: 

- отпаден материјал од сите видови 
- други делови што не се посебно назначени 

ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 

1,03 
0,77 
1,03 

0201 Земјоделско производство 
02011 020110 Полјоделство: сите производи освен зеленчук и семе 

Зеленчук: сите производи 
Семе 

0,77 
2,58 
1,55 

02012 020120 Овоштарство: сите производи 1,55 
02013 020130 Лозарство: сите производи 1,55 
02014 020140 Сточарство: 

сите видови добиток 
- млеко 
- свежи јајца 
- живина 

0,77 
1,03 
2,06 
1,03 

0203 02030 Рибарство: сите производи 

ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО 

1,03 

0300 03000 Шумарство: сите производи 0,52 
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Увозниците ги формираат цените на производите од 
увоз така што врз набавната цена ги засметуваат стапките 
за покритие на стоките за увозот, за покритие на трошо-
ците на прометот на големо, односно за покритие на тро-
шоците на прометот на мало, и тоа: 

Во проценти до 

Назив на производот При 
увозот 

На 
големо 

На 
мало 

- лимон, портокали и ман-
дарини 2,58 според прописот 

- грејпфрут, банани, ананас, 
друго свежо и суво овошје 
и зеленчук 2,58 4,00 17,00 

- сурово кафе 1,55 2,50 12,00 
- чај, какао и други произво-

ди што не се произведува-
ат во земјата 1,55 2,50 20,00 

Другите трошоци (зависните и другите) се засметува-
ат според прописите, со тоа што во прометот на банани за 
дозревање во специјално опремени простории можат во 
тие трошоци да се засметаат трошоците за дозревањето -
до 1,80 дин./к^., а за складирање и чување на лимони, по-
ртокали и мандарини - вкупно до 1 динар по килограм. 

За производите од увоз што не се наведени во ст. 1 до 
3 на оваа точка увозниците ги формираат цените така што 
врз набавната цена на тие производи засметуваат стапка 
за покритие на трошоците на увозот до 1%. 

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 кѓа обврска-
та за плаќање на царината, зголемена за износот на цари-
ната и на другите увозни давачки. 

Врз цената добиена со примена на одредбите од став 
1 на оваа точка, увозникот може да ги засмета фактичките 
зависни трошоци до местото каде што се царинат стоките, 
како и фактичките трошоци настанати при увозот на сто-
ките со примена на прописите на општествено-политички-
те заедници (задолжителни прегледи при увозот, атести, 
задолжителни анализи), износите на банкарите провизии, 
трошоците за акредитиви и каматите на кредитите за увоз 
на стоките. 

3. Формирањето на цените на производите од увоз во 
прометот на домашниот пазар на мало односно на големо 
се врши на начинот и со примена на стапките за покритие 
на трошоците на прометот како за домашните стоки, во 
согласност со прописите, а за производите од точка 1 ст. 2 
и 4 на оваа одлука - со примена на стапките утврдени со 
одредбите од тој став. 
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4. Увозниците што увезуваат опрема, суровини, по-
лупроизводи и друг репродукционен материјал во свое 
име и за сметка на купувачот, како непосреден потрошу-
вач на тие производи, непосредно со тој купувач го ут-
врдуваат учеството за покритие на трошоците на увозот. 

5. Организациите на здружен труд - застапници на 
странски фирми што продаваат стоки од увоз од консиг-
национи складишта, можат врз набавната цена на тие про-
изводи да засметуваат стапка за покритие на трошоците 
на увозот, и тоа: 

1) за средства за транспорт и врски, за ма-
шини, уреди, инсталации, опрема и кру-
пен алат до 0,39% 

2) за суровини и друг репродукционен ма-
теријал 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 од оваа точка до 0,65%. 

6. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок увозник ако цените на производите од 
увоз ги формира на домашниот пазар над износот што се 
утврдува со примена на оваа одлука, освен ако со оваа од-
лука не е предвидено поинаку (точ. 1 до 4). 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен труд. 

7. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 
казни организација на здружен труд што се занимава со 
застапување на странска фирма ако врз набавната цена на 
производите од увоз што ги продава од консигнациони 
складишта засмета повисока стапка за покритие на тро-
шоците на прометот од стапката предвидена со оваа одлу-
ка (точка 5). 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен труд. 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 564 
28 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
^ Борисав Сребриќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

I 
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793. 
Врз основа на член 34 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува 

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

МАЛО ВО 1985 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи (во натамошниот тек-

ст: прометни 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. 

2. За формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало се утврдуваат стапките за 
покритие на трошоците на прометот, и тоа најмногу до: . 

Производи што спаѓаат во дејности 

Гранка Група Подгрупа Н А З И В 

Во прометот 

на голе- намало, 
мо, во во про-

процент цент до 
до 

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

0102 01020 Производство на јаглен: сите производи 2,00 8,00 
0103 01030 Преработка на јаглен 

010301 Производство на кокс и по лу кокс: сите производи вкупно 2,50 
: . - - ^ 010302 Производство на карбогас во гасификации: 1,50 6,00 

0104 Производство на нафта и земен гас: сите производи според посебни 
прописи 

0105 01050 010500 Производство на нафтени деривати: сите производи според посебни 
прописи 

0107 
01071 

Црна металургија 
Производство на железо и челик 

010711 Производство на сурово железо: сите производи 1,75 2,25 
010712 Производство на суров челик: сите производи 2,00 2,40 

-

010713 Производство на валан,.влечен и кован челик: 
- обичен челик: сите производи 
- благородни и поквалитетни челици: сите производи 

3,50 
5,60 

3,80 
4,00 

01072 010720 Производство на феролегури: сите производи 2,35 2,85 
0109 - Производство на обоени метали 

01091 010910 Производство на бакар: сите производи 2,50 3,00 
01092 010920 Производство на олово: сите производи 2,50 3,00 
01093 010930 Производство на цинк: сите производи 2,50 3,00 
01094 Производство на глиница и алуминиум 

010941 Производство на глиница: сите производи 3,00 4,50 
010942 Производство на алуминиум: сите производи 3,00 4,50 

01099 • Производство на други обоени метали 
010991 Производство на антимон: сите производи 1,40 2,20 
010992 Производство на жива: жива 1,40 2,20 
010999 Производство на неспоменати обоени метали: сите произво-

ди 1,55 2,80 
0110 Преработка на обоени метали 

01101 011010 Преработка на алуминиум: сите производи 1,35 2,00 
01109 Преработка на бакар и други обоени метали 

011091 Преработка на бакар и на легури од бакар: сите производи 2,25 3,40 
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1 2 3 4 5 6 

011092 Преработка на олово: сите производи 2,25 3,30 
011093 Преработка на цинк: сите производи 2,25 4,00 
011099 Преработка на други обоени метали: сите производи 2,50 5,00 

0111 Производство на неметални минерали (без градежен матери-
јал) 

01111 Производство на неметални минерали (без соли) 
011111 Производство на азбест: сите производи 4,00 6,00 
011112 Производство на магнезит и глина: сите производи, освен ке-

рамичка глина 2,20 3,50 
Керамичка глина 3,00 6,50 

011113 Производство на кварцен песок: сите производи 2,30 4,00 
011119 Производство на други неметални минерали: сите производи 2,00 3,50 

01112 
011121 

Производство на соли 
Производство на морска сол: 
- морска сол за човечка исхрана 1,55 3,40 
- морска сол за добиточна храна 2,55 -

011129 Производство на други соли: 
- сите соли, освен сол за човечка исхрана и сол за добиточна 

храна 2,55 
- сол за човечка исхрана 1,55 3,40 
- сол за добиточна храна 1,40 3,70 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 
01121 Производство на стакло 

011211 Производство на рамно стакло: сите производи 4,50 10,00 
011212 Производство на амбалажно стакло: сите производи 6,00 13,00 

011219 Производство на друго стакло: 
- оптичко брусено стакло и стаклена волна 3,00 6,60 
друго стакло: сите производи, освен шупливо стакло за ши-
рока потрошувачка, од рачна изработка, без расветно стакло 6,00 13,00 

01122 4 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите производи 1,70 3,45 
01123 Производство на порцелан и керамика 

011232 Производство на градежно-техничка керамика и порцелан: 
сите производи 4,40 9,00 

01129 Преработка на други неметални минерали 
011291 Производство на азбестни производи: сите производи 4,00 6,00 

011292 Производство на јагленографитни производи: сите произво-
ди 2,70 6,00 

0113 Металопреработувачка дејност 
01131 Производство на метален репродукционен материјал 

011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите 
производи 2,00 4,00 

011312 Производство на метален инсталационен материјал: сите 
производи 1,60 3,50 

011313 Производство на алат: сите производи 5,00 10,00 
011314 Производство на метална амбалажа: сите производи 3,00 6,50 
011315 Производство на клинци, заковки, вијци и други жичени сто-

ки: сите производи 5,00 17,00 
011316 Производство на тркални лагери: сите производи 4,00 8,00 
011319 Производство на друг метален репродукционен материјал: 

сите производи 4,00 8,00 
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1 2 3 4 5 6 
> 

01132 011320 Производство на метални градежни и други конструкции: си-
те производи 3,30 7,00 

0114 
01141 

Машиноградба 
Производство на машини и уреди (без електрични и земјодел-
ски) 

011411 Производство на енергетски машини и уреди: сите производи 0,55 2,25 

011412 Производство на градежни и рударски машини и уреди: сите 
производи 1,50 4,00 

-

011413 Производство на машини за обработка на метали и дрво: си-
те производи 1,50 4,00 

011419 Производство на други машини и уреди (без електрични и 
земјоделски): сите производи 1,50 4,00 

01142 011420 Производство на земјоделски машини: сите производи, освен 
сеалки, комбајни и жетварки 
Сеалки, комбајни и жетварки 
Резервни делови и прибор за машини и уреди од гранката 
0114: 
- за производите од подгрупа 011411 и 011420 (само за сеал-

ки, комбајни и жетварки) 
- за производи од подгрупата 011412,011413,0ЃЃ419,011420 

(освен сеалки, комбајни и жетварки) 

1,50 
1,30 

3,00 

5,00 

5,00 
3,30 

12,00 

15,00 
0115 

01152 

Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата) 

Производство на друмски возила 
011521 Производство на мотори: сите производи 1,00 2,60 
011522 Производство на камиони и специјални возила: сите произво-

ди 1,15 3,10 
011523 Производство на патнички автомобили: сите производи 0,65 1,70 
011524 Производство на трактори: сите производи 1,15 3,10 
011525 Производство на мотоцикли и мопеди: сите производи 2,00 4,00 
011526 Производство на велосипеди и трицикл и: сите производи 2,50 6,50 
011527 Производство на делови и прибор за производството од гран-

ката 0115, освен резервни делови и прибор за велосипеди и 
трицикли 

Резервни делови и прибор за велосипеди и трицикли 

3,00 

5,00 

12,00 

15,00 
011590 Производство на други сообраќајни средства: сите производи 1,50 4,00 

0116 01160 Бродоградба 
011601 Поморска бродоградба: сите производи 3,00 8,00 
011602 Речна бродоградба: сите производи 

Делови и прибор за производи од гранката 0116 
3,00 
5,00 

8,00 
15,00 

0117 Производство на електрични машини и уреди 
01171 011710 Производство на електрични машини и уреди: сите произво-

ди 2,40 4,80 
01172 Производство на електронски и телекомуникациони уреди 

011721 Производство на составни делови на електронски апарати и 
уреди: сите производи 3,60 10,75 

011722 Производство на радио и телевизиски приемници и електро-
-акустични апарати и уреди: сите производи 3,00 7,00 

011723 Производство на комуникациони апарати и уреди: телефон-
ски и телеграфски апарати 3,10 7,75 

011724 Производство на мерна и регулациона опрема, средства за 
управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: 
сите производи 1,50 5,30 
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011729 
N 

Производство на неспоменати електронски апарати и уреди: 
сите производи, освен сметачки машини и калкулатори 2,00 5,00 
Сметачки машини и калкулатори 3,00 7,00 

01173 011730 Производство на кабли и спроводник: сите производи 2,30 5,40 
01174 Производство на електрични апарати за домаќинството 

011741 Производство на термички апарати: сите производи, освен 
шпорети, бојлери, термоакумулациони печки и електрични 
радијатори 3,00 7,00 
Шпорети, термоакумулациони печки и електрични радијато-
ри 2,40 4,80 

Бојлери 3,50 6,75 
,011742 Производство на разладни апарати и уреди: сите производи 2,50 5,10 
011743 Производство на апарати и уреди за перење и сушење: сите 

производи 2,50 5,00 
01179 Производство на други електротехнички производи 

\ ' 011791 
% 

Производство, на електроиисталационен материјал: сите про-
изводи 3,50 10,00 

011792 Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сите про-
изводи . » 3,80 9,00 

\ 

011793 ^ Производство на акумулатори и галвански елементи: сите 
производи • ,3,00 9,00 

" Производство на неспомнати електротехнички производи: 
сите производи ~ . . 3,50 10,00 

, Делови и прибор од гранката 0117: 
- - за производите од подгрупите 011710,01721,011723,011724, 

011730,011741 (само за шпорети, термоакумулациони печ-
ки и електрични радијатори и бојлери) 011742,011743, 
011792 и 011793 * 3,00 12,00 

- за производите од подгрупите 011722,011729,011741 (освен 
за шпорети, термоакумулациони печки, електрични радија-
тори и бојлери), 011791 и 011799 5,00 - 15,00 

0118 Производство на базни хемиски производи 
01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделството): 

Технички хемикалии и гасови 
-

Други хемикалии 3,00 4,80 
3,00 4,80 

01182 011820 Производство на хемикалии за земјоделството: 
Вештачки ѓубрива 1,80 3,10 
Средства за заштита на растенијата 3,00 7,00 

01183 Производство на хемиски влакна и пластични маси 
011831 Производство на вештачки и синтетички влакна: сите произ-

води 2,00 6,00 
011832 Производство на пластични маси 2,50 7,50 

0119 Преработка на хемиски производи 
01191 011910 - Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите 

производи 4,00 19,00 
01192 011920 Производство на средства за перење и козметички препара-

Средства за перење, освен детергенти 3,00 10,00 
Детергенти 3,70 * 6,70 
Средства за нега на забите' 3,00 10,00 

01193 011930 Производство на бои и лакови: сите производи 4,00 15,00 
01194 Преработка на пластични маси 
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011941 Производство на амбалажа од пластични маси: сите произво-
ди 3,80 12,00 

01199 011990 Производство на други хемиски производи: 
Експлозив вкупно 8,00 

0122 01220 Производство на режана граѓа и плочи 
012201 Производство на режана граѓа: сите производи 2,50 6,50 
012202 Производство на фурнир и плочи: сите производи 2,50 6,50 
012203 Импрегнација на дрво: сите производи 2,50 6,50 

0123 производство на финални производи од дрво 
01231 012310 Производство на мебел од дрво: сите производи 3,00 12,00 
01232 Производство на други финални производи од дрво 

012321 Производство на амбалажа од дрво: сите производи 3,00 9,00 
012322 Производство на градежни елементи од дрво: сите производи 3,00 9,00 

0124 Производство и преработка на хартија 
01241 012410 Производство на целулоза и хартија: сите производи, освен 

7,0 целулоза за хартија, рото-хартија и натро нхартија за вреќи 3,60 7,0 
Целулоза за хартија, рото-хартија и натрон хартија за вреќи 

01242 Преработка на хартија 
012421 Производство на хартиена амбалажа: сите производи, освен 

натрон вреќи 3,60 7,00 
Натрон вреќи 2,15 4,35 

012429 Друга преработка на хартија: сите производи 4,00 13,00 
0125 Производство на текстилни предива и ткаенини 

01251 Производство на влакна, предива, волница за рачна работа и 
конец: сите производи 4,50 15,00 

01252 Производство на ткаенини: сите производи 4,50 15,00 
0126 Производство на готови текстилни производи 

01261 Производство на трикотажни предмети: сите производи 4,50 15,00 
01262 Производство на текстилна конфекција: сите производи 

освен работни и заштитни облеки и опрема за ХТЗ 4,50 15,00 
Работна и заштитна облека и опрема за ХТЗ вкупно 900 

01269 Производство на други текстилни производи: сите производи 4,50 15,00 
0127 01270 Производство на кожа и крзно: 

- Сурова кожа: сите производи, вкупно 2,50 
- Преработена на кожа: крупна, ситна, 3,00 8,00 
свињска и крзно 

0128 Производство на кожни обувки и галантерија 
01281 012810 Производно на кожни обувки: сите производи 2,60 15,00 
01283 012830 Производство на кожна и крзнена конфекција; вкупно 8,00 

- кожна конфекција за ХТЗ 
0129 01290 Преработка на каучук 

01291 Производство на гуми за возила: гуми за патнички автомоби-
ли и гуми за автомобили со две тркала, трицикли и ел. 2,10 4,20 
- Гуми за товарни и полутоварни камиони, трактори, авиони 

и други возила 1,60 3,20 
012909 Друга преработка на каучук Гумени обувки 2,80 15,00 

0130 Производство на прехранбени производи 1 
01301 013010 Мелење и лупење жита: сите производи, освен пченично 

брашно и ориз 5,50 14,50 
Пченично брашно 2,50 10,00 
Ориз 2,00 8,50 

01302 Производство на леб и тестенини 
013022 Производство на тестенини: сите производи, освен смрзнати 

производи од брашно 4,40 18,00 
Смрзнати производи од брашно 6,00 21,00 

01303 013030 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук: 
сите производи 5,50 20,00 

01304 Преработка и конзервирање на месо и риби 
013041 Колење на добиток: свежо месо вкупно 8,50 
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013042 Преработка и конзервирање на месо: сите производи, освен 
свињска маст, свежа сланина, сало, трајни сувомесести произ-
води, трајни колбасичарски производи и смрзнати производи 
од месо 
Свињска маст, свежа сланина и сало 
Смрзнати производи од месо 3,30 4,50 

013043 Преработка и конзервирање на риба: 6.00 21,00 
сите производи, 4,40 17,00 
освен смрзнати конфекционирани риби 6,00 21,00 
Смрзната конфекционирана риба 6,00 21,00 

01305 013050 Преработка и конзервирање на млеко: 
~ пастеризирано млеко - 16,00 
- стерилизирано млеко 2,50 12,00 
- путер 2,20 8.00 
- млеко во прав 2,20 16,00 
- меки, тврди и топени сирења 3,60 16,00 
- павлака, кисело млеко, јогурт и кајмак вкупно 14,50 
- преработка на јајца (прав, меланж и ел.) 3,30 18,50 
- Храна за доенчиња и мали деца и други млечни производи 3,30 18,50 

01306 013060 Производство на шеќер: 
- Меласа и сушени резанки од шеќерна репка 1,60 4,50 
- шеќер 2,60 8,50 

01307 Производство на кондиторски производи 

013071 Производство на какао-производи 4,40 21,00* 
013073 Производство на кекс и слични производи 4,40 20,00 

01308 013080 Производство на растителни масла и масти: сите производи 
освен сурови и рафинирани масла за јадење од растителни 

3,30 14,50 масла и масти од сончоглед, соја и маслена репка 3,30 14,50 
Сурови и рафинирани масла за јадење од растителни масла и 

2,00 7,00 масти, од сончоглед, соја и маслена репка 2,00 7,00 
01309 Производство на други прехранбени производи (без добиточ-

на храна) 
013099 Кафе пржено и мелено 2,50 12,00 

о ш Производство на пијалаци 
01311 Производство на алкохол од растително потекло и алкохол-

ни пијалаци 
013111 Производство на алкохол од растително потекло: сите произ-

6,60 22,50 води, освен етилалкохол 6,60 22,50 
Етил алкохол 3,30 16,00 

013112 Производство на пиво: пиво, пиварски слад, сладен екстракт 5,50 20,00 
01312 Пероизводство на безалкохолни пијачки 

013121 Производство на освежувачки пијачки: сите производи 4,40 16,00 
013122 Производство на минерални води: сите производи 5,50 20,00 

0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: 
сите производи вклучувајќи ги и компонентите на добиточна 
храна од гранките 0130 и 01-31 1,60 4,50 

0134 01340 013400 Графичка дејност: 
- дневни информативни весници според посебни 

прописи 
- учебници, школски прирачници, земјописни карти и детска вкупно 10 

илустрирана литература 
- книги 6,00 14,00 
- списанија, обрасци и канцелариски прибор и ел. 5,00 13,00 
- школски свески 6,00 13,00 

0139 01390 Производство на разновидни производи 
013901 Производство на учила и фискултурни реквизити: 4,00 11,00 

- Канцелариски и школски прибор, оловки од сите видови 5,00 16,00 
013903 Производство на кибрити: сите производи 5,00 11,00 
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Во прометот 

Производи што спаѓаат во дејноста 

Гранка група подгрупа 

Н А З И В на големо, во про- на мало, 
цент до во про-

цент до 

при отку- при про-
пет метот 

ОБЛАСТ 02 - ЗАМЈО ДЕЛ СТВО И РИБАРСТВО 
0201 Земјоделско производство 

0211 02010 Полјоделство, производство на жита: сите произво-
ди, освен пченица, оризова арпа и пченка - 1,60 4,90 
Пченка и пченица 2,95 2,20 7,85 
Оризова арпа 3,25 2,45 
Призводство на индустриски растенија: сите произ-
води, освен шеќерна репка, сончоглед, соја, маслена вкупно 6,00 
репка и памук ^ 
Шеќерна репка, сончоглед, соја и маслена репка 4,55 
Памук 2,95 
Добиточни крмни растенија: сите производи 
Семе 

02012 020120 Овоштарство: 
Јужно овошје: лимон, мандарин^ портокал и 

02013 020130 Лозарство: 
лозни садници и калеми и овошни садници 

02014 020140 Сточарство: 
Говеда, свињи и овци и волна . 2,25 
- Пилиња живи дневни вкупно 
Свежи јајца 

0203 02030 РИБАРСТВО 
-Свежа риба вкупно 18,00 
- Други производи на рибарството 
ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО 

0300 03000 Шумарство: вкупно 4,00т-- Трупци, столбови и техничко дрво 
- Огревно дрво - 3,00 8.00 

1,50 
3,50 

4,00 

4,40 

3,00 
4,40 

3,80 
13,20 

17,00 

13,20 

5,00 
16,50 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, 
прометните организации што вршат промет на мало 
можат стапките за покритие на трошоците на прометот 
утврдени во тој став за промет на мало да ги зголемат за 
30% за производите што тие организации им ги продаваат 
на дуќаните во кампови и во други туристички објекти. 

3. Стапката за покритие на трошоците на прометот 
на лекови на мало од точка 1 на оваа одлука не се приме-
нува ако височината на учеството за покрите на трошоци-
те на прометот се уреда сф самоуправна спогодба што ор-
гнаизациите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на лекови на мало (аптеки) ќе ја склучат со самоуправ-
на интересна заедница за здравствена заштита на терито-
ријата на која таа самоуправна интересна заедница ја 
врши својата дејност. 

4. 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 2 на оваа одлука. 

Стапката за покритие на трошоците во транзит е дос-
тавен дел од стапката за покритие на трошоците во про-
метот на големо, и ако е засметана, за тој износ во ната-
мошниот промет на големо стапката од одредбата на точ-
ка 2 од оваа одлука се намалува. 

5. Ако прометната организација набави стоки непос-
редно од производителите или од увозникот и изврши са-

мо промет на мало, може, при формирањето на цените на 
производите во прометот на мало, стапките за покритие 
на трошоците на тој промет од точка 2 на оваа одлука да 
ги зголеми до 50% од стапките за покритие на трошоците 
на прометот на големо. 

6. Под набавна цена на производи во прометот на го-
лемо и во прометот на мало, согласно со точка 1 од ова 
одлука, се подразбира нето фактурната цена на добавува-
чот (производител, увозничка организација, прометна ор-
ганизација на големо), зголемена за зависните трошоци. 

7. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат: трошоците за натоварување и истоварува-
ње на производот, трошоците за транспортирање од сто-
вариштето иа добавувачот до стовариштето на купувачот, 
трошоците за осигурување на производот при транспор-
тирање, транспортно™ кало, кршот и расипувањето на 
производот, посебните трошоци за пакување при тран-
спортирање на производот (зимско пакување и ел.), тро-
шоците за транспорт од стовариштето на купувачот до не-
говите продавници, односно продажни места и трошоците 
за враќање на амбалажата врз основа на склучените само-
управни спогодби одевено договори. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметаат гана фин и иии трошоци што ги имала и 
му ги фактурира ла иа купувачот друга оргашкзација на 
здружен труд. 
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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 транспортирањето, 
натоварувањето и истоварувањето и др. ги изврши со свои 
средства, а најмногу до височината на тарифата во јавни-
от сообраќај што е формирана во согласност со прописи-
те. 

Ако прометната организацијата не може да ги утврди 
и да ги пресмета фактичките зависни трошоци во момен-
тот на извршениот промет, по исклучок може тие трошо-
ци да ги пресмета во планираните просечни износи или во 
процент, шт$> ги внесува на псоебна сметка на временски-
те разграничувања, со тоа што планирањето на просечни-
те зависни трошоци да го врши врз основа на остварените 
просечни зависни трошоци во претходната година, однос-
но во претходниот пресметковен период од текуштата го-
дина. Планираните просечни зависни трошоци и фактич-
ките зависни трошоци ќе се следат најмалку секои три ме-
сеци и ќе се усогласуваат врз основа на книговодствената 
евиденција што се води на посебни сметки на временските 
разграничувања, при што задолжително ќе се намалат од-
носно ќе се 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 наведените посебни 
сметки на временските разграничувања. 

8. Прометните организации што ги пакуваат пре-
хранбените производи на начинот кој му одговара на ин-
дустрискиот начин на пакување (ситно пакување), можат 
врз цените на тие производи формирани по точ. 6 и 7 на 
оваа одлука посебно да ги засметаат фактичките трошоци 
за пакување, а најмногу до износот кој, во согласност со 
прописот, го засметуват производителските организации 

* на здружен труд при пакувањето на исти производи. 

9. Ако во прометот на големо учествуваат две про-
метни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната 
стапка за покритие на трошоците во прометот на големо. 
Прометната организација, која е прв учесник во прометот 
на големо, е должна во фактурата односно во испратниот 
лист посебно да искаже кој дел од пропишаната стапка го 
засметала, а кој дел од таа пропишаната стапка го засме-
тала, а кој дел од таа пропишана стапка преостанал за 
другиот учесник во прометот на големо. Во наведениот 
број од најмалку два учесника во прометот на големо спа-
ѓа и организацијата на здружен труд која врши транзит и 
таа ја засметува пропишаната стапка во транзит. 

10. Не се смета за зголемување на стапката за покри-
те на трошоците на проемотот позитивната разлика во це-
ната што прометната организација ја пресметува како 
разлика меѓу постојната продажна цена на производите 
на залихи и продажната цена на производите од ист вид и 
квалитет што се купени подоцна. 

11. Одредбите на оваа одлука се применуваат и врз 
работните луѓе кои самостојно вршат дејност со средства 
на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани), 
како и врз другите учесници во прометот на производите 
од оваа одлука. 

12. Ако производствените организации на здружен 
труд ги утврдуваат малопродажните цени со самоуправна 
спогодба или со договор со прометните организации, тие 
го утврдуваат учестото за покритие на трошоците на про-
метот. 

13. Со парична казна до 30.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок прометна организација: 

1) ако продажните цени на производите во промет на 
големо односно на мало ги формира над износите што се 
утврдуваат со примена на оваа одлука (точ. 2 до 8); 

2) ако, како прв учесник во прометот на големо, во 
фактурата односно во испратниот лист не искаже посебно 
кој дел .од пропишаната стапка во прометот на големо го 
засметала, а кој дел од таа стапка му преостанува на дру-
гиот учесник во прометот (точка 9). 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во прометната организација. 

14. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се 
казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност 
со средства на трудот во сопственост на граѓани (имател 
на дуќан) ако продажните цени на производите ги форми-
ра над износите што се утврдуваат со примена на ова од-
лука, освен ако со оваа одлука не е предвидено поинаку 
(точ. 2 до 8). 

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 567 
28 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

794. 

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член бб став 1 точка 
15 од Законот на Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/84 и 52/84) во точка 2 став 1 процентот: „47%" се заме-
нува со процентот: „54%". 

Во став 2 во одредбата под 1 процентот: „31%" се за-
менува со процентот: „36%". 

Во одредбата под 2 процентот: „33%" се заменува со 
процентот: „38%", а во одредбата под 3 процентот: „35%" 
се заменува со процентот: „40%". 

2. Во точка 3 процентот: „62%" се заменува со про-
центот: „71%". 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

О. бр. 85 
24 декември 1984 година 

Белград 

Претседател на 
Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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795. 

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
Социјалистичка република Босна и Херцеговина, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Словенија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Со--
цијалистичка Република Хрватска, Собранието на Соција-
листичка Република Црна Гора, Собранието на Соција-
листичка Автономна ^Покраина Војводина и Собранието 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучу-
ваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАШАЊА НА ПОЛОЖБАТА, ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОРГА-
НИТЕ НА УПРАВАТА ЗА РАБОТИ НА ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ПРИХОДИ 

Член 1 
Републиките и автономните покраини (во натамош-

ниот текст: учесниците на Договорот) се согласни основ-
ните прашања за положбата, организацијата и функциони-
рањето на органите на управата што вршат работи на оп-
штествените приходи во републиките и автономните по-
краини, да се регулираат на единствен начин, во соглас-
ност со одредбите на овој договор. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се погласни да пропишат 

односно да обезбедат за вршење на управни, стручни и 
други работи во областа на општествените приходи во ре-
публиките, во автономните покраини, во заедниците на 
општините и во општините да се формираат органи на уп-
равата за работи на општествените приходи. 

Работите од став 1 на овој член се работи од општ ин-
терес за републиката односно автономната покраина. 

Општинските органи на управата за работи на оп-
штествените приходи се основаат како самостојни органи 
на управата. 

Две или повеќе собранија на општини можат спогод-
бено да формираат заеднички орган на управата (меѓуоп-
штински орган на управата) како самостоен орган на уп-
равата за вршење на работи на општествените приходи за 
потребите на тие општини. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

односно да обезбедат функционерот кој раководи со оп-
штински орган на управата за работи на општествените 
приходи да го именува и разрешува собранието на општи-
ната. 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

органите на управата за работи на општествените прихо-
ди, во рамките на своите права и должности, да вршат ра-
боти за утврдување и наплата на општествените приходи, 
работи за инспекција на приходите, работи за оперативно-
то проверување на исправноста на даночните пријави, да 
водат постапка за испитување на потеклото на имотот, ра-
боти за проверување на доходот на граѓаните кои под-
лежат на даночна обврска, како и аналитички и информа-
тивни работи во врска со остварувањето на општествени-
те приходи и со дејството на системот и политиката на 
општествените приходи и работи за подготовка на норма-
тивите акти за уредување на прашањата од областа на 
општествените приходи. 

Органите на управата за работи на општествените 
приходи, во рамките на своите надлежности, вршат рабо-
ти на утврдувањето и наплатата на придонесите и на дру-
гите приходи на самоуправните организации и заедници 
што им се доверени со закон односно врз закон заснована 
одлука на општинското собрание, општествен договор, са-
моуправна спогодба или договор. 

Член 5 
Учесниците на Договор се согласни да пропишат ор-

ганите на управата за работи на општествените приходи, 
во вршењето на работите на инспекцијата на приходот, 
особено: 

- да ја контролираат исправноста на пресметувањето 
и исплатувањето на општествените приходи; 

- да го контролираат работењето на работните луѓе 
кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните и дејноста на работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат 
професионална дејност; 

- да ја контролираат точноста на пријавените обвр-
ски на даночните обврзници и нивното навремено извршу-
вање; 

- да ги откриваат непријавените приходи, 'заради ут-
врдување и наплата на општествените приходи; 

- да го откриваат имотот што не е стекнат со личен 
труд или е стекнат спротивно на законот и другите пропи-
си и да воведат постапка за испитување на потеклото да 
имотот; 

- да изрекнат управни меркц предвидени со закон. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

постапката за испитување на потеклото на имотот да ја 
води Општинскиот орган на управата за работи на оп-
штествените приходи врз основа на посебен закон. 

По предлог за одземање на незаконито стекнат имот 
решава редовниот суд. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

работите на инспекцијата на приходите од делокругот на 
органите на управата за работи на општествените прихо-
ди да ги вршат инспекторите на општествените приходи и 
други работници со посебни овластувања и одговорности 
(во натамошниот текст: овластените работници). 

Овластените работници ги вршат инспекциските ра-
боти самостојно (водат постапка, донесуваат решенија и 
преземаат мерки за чие преземање се овластени) во рамки-
те на правата и должностите утврдени со закон. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат, 

заради утврдување на фактите од значење за остварување 
на општествените приходи и за испитување и одземање на 
незаконито стекнат имот, овластениот работник на орга-
нот на управата за работи на општествените приходи да 
има право да ги прегледа работните книги и работните 
простории на обврзникот на данокот. Ако постојат основи 
за сомневање дека кај обврзникот ќе се најдат предмети 
или траги што би можеле да бидат од битна важност за ут-
врдување на фактите од значење за утврдување на општес-
твените приходи и за испитување и одземање на незакони-
то стекнат имот, учесниците на Договорот се согласни де-
ка може да се пропише, дека овластениот работник на ор-
ганот на управата за работи на општествените приходи 
може да изврши претрес на лицата, станбените и деловни-
те простории на обврзникот на данокот. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека при вршењето на инспекциските работи, овластениот 
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работник на органот на управата за работи на општестве-
ните приходи може да го утврдува идентитетот на граѓа-
нинот и да го сослуша во управна постапка во својство на 
странка или сведок, со тоа што тоа да го врши на начин со 
кој во полна мера се обезбедеува почитување на достоин-
ството на работниот човек и граѓанинот и можност на об-
врзникот да ги заштити своите утврдени права со закон и 
врз закон заснован интерес. 

За службените дејствија извршени при вршењето на 
инспекциските работи, овластениот работник е должен да 
состави записник. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат, 

средствата за работа на органите на управата за работи на 
општествените приходи да се обезбедуваат во буџетот на 
општествено-политичката заедница. 

Општинските органи на управата за работи на оп-
штествените приходи, покрај средствата што им се обезбе-
дуваат според одредбата на став 1 од овој член, остварува-
ат средства од приходите на самоуправните интересни за-
едници и од други корисници на општествени средства за 
чија сметка ги утврдуваат општествените средства и ја 
вршат нивната наплата што се евидентираат на збирни 
преодни сметки кај Службата за општествено книговод-
ство, освен од изворните приходи на федерацијата. Висо-
чината на тие средства и условите под кои овие органи ги 
остваруваат и користат се утврдуваат во согласност со за-
кон. 

Член И 
Учесниците на Договорот ќе настојуваат, со оглед на 

значењето и карактерот на работите на органите на упра-
вата за работи на општествените приходи покрај един-
ствено регулирање на основните прашања што ги предви-
дува овој договор, да предвидат и да преземат мерки за 
поцелосно оспособување на општинските органи на упра-
вата за работи на општествените приходи за законито, 
ефикасно и рационално извршување на нивните задачи и 
работи, а особено во поглед на долгорочно системско об-
новување на овие органи со потребни стручни кадри, за 
обезбедување на адекватна материјална положба на тие 
кадри, за унапредување на работата на овие органи, за ни-
вно опремување со современи средства за работа и со дру-
ги видови на модернизација. 

Член 12 
Учесниците на Договорот се согласуваат решенијата 

предвидени со овој договор да ги вградат во своите про-
писи до 31 декември 1984 година. 

Член 13 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

Член 14 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Белград, 22 август 1984 година 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Марко Ќераниќ, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Собранието • 
на СР Македонија, 

Александар Андоновски, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Собранието на СР Словенија, 
Антон Пенгов, е. р. 

директор на Републичката управа за 
општествени приходи 

За Собранието на СР Србија, 
Боривое Атанацковиќ, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Саборот на СР Хрватска, 
Милорад Инѓиќ, е. р. 

претседател на 
Општествено-политичкиот совет на 

Саборот 

За Собранието на 
СР Црна Гора, 

Велимир Шливаичаиин, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Собранието на САП Војводина, 
м-р Исидор Секицки, е. р. 

член на Покраинскиот извршен совет 

За Собранието 
на САП Косово, 
Решат Руди, е. р. 

член на Покраинскиот извршен совет 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
највисоките продажни цени за масло за јадење, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/84, се поткрадна долуна-
ведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСО-

КИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 
Во точка 1 по став 1 треба да стои со грешка изоста-

вениот став 2 кој гласи: 
„Цените на мешаниците на масла за јадење се форми-

раат сразмерно со учеството на одделни видови масло за 
јадење во тие мешаници по цените на тие масла од став 1 
одредба под 1 на оваа точка.". 

Од Сојузниот секретарот за пазар и општи стопан-
ски работи, Белград, 26 ноември 1984 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

789. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, 
намалување односно укинување на стапките на 
основниот данок на промет на определени про-
изводи 1533 

790. Одлука за Енергетскиот биланс на Југославија 
за 1985 година 1533 

791. Одлука за определување на производите и услу-
гите за кои организациите на здружен труд се 
должни да доставуваат известувања за цените — 1534 

792. Одлука за начинот на формирањето на цените 
на производите од увозот во 1985 година 1535 

793. Одлука за начинот на формирањето на цените 
на производите во прометот на големо, односно 
на мало во 1985 година 1539 

794. Одлука за измени на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија — 1547 

795. Договор за основните прашања на положбата на 
организацијата и функционирањето на органите 
на управата за работите на општествените при-
ходи 1547 

Исправка на Одлуката за определување на највисоки-
те продажни цени за масло за јадење 1548 
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