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Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочува-
ње 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, 66/83, 71/84 и 39/85), 
врз основа на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 

На промет на производи од точ. 2 и 3 тар. број 3 од 
Тарифата на основниот данок на промет (во натамошниот 
текст: Тарифата), основен данок на промет на производи 
се плаќа, и тоа: 

1) на сите видови екстра цигари - пакувања од 20 пар-
чиња, на чие производство не се применуваат прописите 
за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на 
промет на производи, и тоа за цигари: 

чија цена е до 110,00 динари 44,15% 

чија цена е преку 110 динари до 120,000 
динари 45,81% 

чија цена е преку 120,00 динари до 140,00 
динари 51,43% 

чија цена е преку 140,00 динари 140,00 ди-
нари 61,38% 

Член 2 

На промет на производи од гоч. 2, 3, 4 и 6 тар. број 4 
од Тарифата се плаќа основен данок на промет на произ-
води, и тоа на: 

1)освежувачки газирани безалкохолни пи-
јачки, ароматизирани сирупи и пиајчки 
што содржат алкохол, но не повеќе од 2% - 20% 

2) минерални и газирани води 20% 

3) природни ракии и вињаци 40% 

4) други алкохолни пијачки . 80% 

Член 3 

На промет на алкохол (етанол) од точ. 2, 3 и 4 тар. 
број 5 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на 
производи и тоа: 

1)за производство на парфимериски и коз-
метички производи 10 динари; 

2) за крајна потрошувачка и за употреба и 
продажба во аптеки 110 динари; 

3) за денатуриран алкохол за гориво 3 динари. 

Член 4 

На промет на производи од точ. 1, 2, 3 и 4 
на тар. број 6 од Тарифата се плаќа основен да-
нок на промет на производи, и тоа на: 

2) на сите видови цигари-пакување до 20 парчиња, на 
чие производство се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, се плаќа основен данок на промет, и 
тоа за цигари што спаѓаат во: 

- I квалитетна група 37,00% 

- II квалитетна група 32,83% 

- III квалитетна група 29,51% 

- IV квалитетна група 12,70% 

1) патнички автомобили со работна зафат-
нина на моторот до 0,95 динари 10% 

2) патнички автомобили со работна зафат-
нина на моторот преку 0,95% литри до 1,6 

' литри 16% 

3) патнички автомобили со работна зафат-
нина на моторот преку 1,6 литри на 2,0 
литри 40% 

4) патнички автомобили со работна зафат-
нина на моторот преку 2,0 литри 65% 
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Член 5 

На промет на производи од тон. 1 и 2 став 1 тар. број 
8 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на произ-
води, и тоа на: . 

^парфимериски, козметички и тоалетни 
производи од тар. број 33.06 на Царин-
ската тарифа (освен на промет на прашо-
ци и пасти за заби, лосиони за уста, пуде-
ри и кремови за деца, беби-масла, беби-
-млека, пенливи купки за деца и шампони 
за коса) 85% 

2) кожа од рептилии (од змија, гуштери, 
крокодили и др.), природни крзна (освен кожа и 
крзна од домашни животни) и производи од тие 
кож.и и крзна (облека, чевли и други производи) 90% 

Член 6 

На промет на производи од точ. 1, 2 и 4 тар. број 9 од 
Тарифата се плаќа основен денок на промет на производи, 
и тоа на: 

1) производи од сите видови и форми изра-
ботени со повеќе од 2% злато и други благород-
ни метали (платина и др.), како и производи из-
работени со повеќе од 50% сребро (осбен произ-
води изработени од сребро во фил играм 35%; 

2) сите видови и форми часовници израбо-
тени од различни или комбинирани материјали 
(ѕидни, трпезни, рачни, џебни и др.), вклучувајќи 
и часовници изработени со повеќе од 2% злато, 
односно друг благороден материјал односно со 
повеќе од 50% сребро или со природен скапоцен 
камен и природен бисер, чија продажна цена е 
поголема од 10.000 динари по парче 82%; 

3) мотори за бродови и чамци со моќност 
поголема од 13 KW 85%; 

4) украсни стоки 85%; 

5) природен скапоцен камен и природен би-
сер и предмети изработени од тој камен и бисер - 120%; 

Член 7 

На промет на производи изработени од не-
брусено или брусено кристално (оловно) стакло 
од тар. број 10 на Тарифата се плаќа основен да-
нок на промет по стапка од 35%; 

Член 8 

На промет на производи од точка 2, тар. број 13 на 
Тарифата се плаќа основен данок на промет, и тоа: 

1)на промет на сурово, пржено и мелено ка-
фе и екстракт од кафе 100% 

Член 9 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 310 „ 
20 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

617. 

Врз основа на член 33 од Законот за системот на опш-
тествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежните репуб-
лички и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОД-
НОСНО НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 
УСЛУГИТЕ ОД ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, ТЕ-

ЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен“ труд на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошни-
от тескт: организациите на ПТТ сообраќај), цените за ус-
луги во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефон-
ски сообраќај можат да ги формираат така што највисоки-
те цени на услугите да изнесуваат, и тоа за: 

Динари 

1) обично писмо, со маса до 20 g 10,00 

2) обично писмо, со маса преку 20 до 50 g 15,00 
3) обично писмо со маса преку 50 g а нај-

многу до 2 kg за секој 50 g или за дел од 
таа маса, цената од одредбата под 2 на 
овој став се зголемува за 2,00 

4) стандардизирано писмо со маса до 20 g - 10,00 

5) судско писмо и писмо по самоуправна и 
прекршочна постапка, со маса до 20 g 10,00 

6) судско писмо и писмо по управна и пре-
кршочна постапка, со маса преку 20 g 
до 50 g 15,00 

7) судско писмо и писмо по управна и пре-
кршочна постапка, со маса преку 50 g а 
најмногу до 2 kg за секој 50 g или за дел 
од таа маса^ цената од одредбата под 6 
на овој став се зголемува за 2,00 

8) обична картичка 8,00 

9) стандардизирана картичка 8,00 

10) печатен материјал, со маса до 50 g 3,00 

11) печатен материјал со маса преку 50,g 
или за дел од таа маса 1,00 

12) препорачани писмоносни пратки со ма-
са до 20 g - ракување 12,00 

13) препорачани писмоносни пратки со ма-
са преку 20 g до 50 g- ракување 16,00 
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14) препорачани писмоносни пратки со ма-
са преку 50 g, а најмногу до 2 kg - за се-
кој 50 g или за дел од таа маса, цената 
од одредбата под 13 на овој став за ра-
кување се зголемува за 3,00 

15) телеграма збор 3,00 

16) импулс во телеграфскиот сообраќај 2,10 

17) претплата за телекс приклучок 850,00 

18) разговор од јавна телефонска говорни-
ца 5,00 

2. Организациите на ПТТ сообраќај можат цените 
формирани според прописите до 31 декември 1984 година 
да ги зголемат, и тоа: 

1) за вредносно писмо 

2) за пренос на пакети до 70% 

3) цените на другите поштенски, телег-
рафски и телефонски услуги, освен на 
импулсите во телефонскиот сообраќај и 
на претплата за главен телефонски и 
двоен телефонски приклучок до 30% 

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

Е. п. бр. 305 
12 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

варување на увезени'стоки во 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 68/84 и 35/85), во точка 1 процентот: „6%" 
се заменува со процентот „7%". 

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

Е. п. бр. 309 
19 септември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

до 50% 

618. 

Врз основа на член. 1 став 2 од Законот за плаќање на 
посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/80) во согласност со надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВА-

ЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ВО 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

616. Уредба за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на определени производи 1405 

617. Одлука за определување на највисоките цени, 
односно на највисокото ниво на цените на ус-
лугите од внатрешниот поштенски, телеграф-
ски и телефонски сообраќај 1406 

618. Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на стоките на кои се плаќа посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на 
увезени стоки во 1985 година 1407 
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