
Четврток, 17 декември 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 67 ГОД, XXXVII 

Цена на овој број е 4 динари. -
Претплатата за 1931 година и з н е с у в а 
1.000 динари. Рок за рекламации 15 
дена. - Редакција? Ули ца Јована 
Ристика бр. I. Пошт. ф а х 226 - Т е -
лефони? централа 650-155: Уредниш-
тво 651-855: Служба за претплата 

651-732: Телекс 1175(5 
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Врз основа на член 57 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, 63/80 и 3/81), Сојузниот извршен 

'совет донесува 

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

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на опреде,лени производи („Службен 
лист на. СФРЈ", бр 11/77 30/77, 62/77. 10/78, 16/78, 
41/78, 42/78. 7/79, 19/79, 23/79, 24/79. 33/79, 35/79, 
39/79. 57/79, 7/80, 27/80, 28/80, 30/80, 38/80, 3/81, 
26/81 и 55/81) во-член 1а ставот 1 се менува и гласи: 

„На поометот на патнички автомобили од став 
1 на тар. број 6 од Тарифата се плаќа основен да-
нок на промет на производи според нивната вред-
ност, и тоа: 

1) до 140.000 динари 8% 
2) над 140,000 динари до 260.000 динари 140/о 
3) над 260.000 динари 50% 
Одредбите од забелешката кон тар.број 6 од 

Тарифата се применуваат и на прометот на про-
изводите од овој член." 

Член 2 
Оваа уредба ќе се применува до утврдувањето 

на нов начин на оданочување на патничките авто-
мобили, а на 1 доцна до 31 март 1982 година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот На објавувањето во ,,.Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 541 
17 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател," 
Драгољуб Ставрев, с. р: 
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Врз основа на член 61 став 1, во врска со члеn 
83 точка 6 и член 84 став 1 од Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 
38/80). врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ТИЕ 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради обезбедување на постабилни односи 
на пазарот, отстранување на растројствата во од-
носите на пазарот и во движењето на цените со кои 
се загрозува спроведувањето на заедничката еко-
номска политика утврдена со општествениот план 
на Југославија и на политиката на цените утврдена 
во Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1981 година, со оваа одлука 
се определува највисокото ниво на цените за сите 
производи и услуги од надлежноста на сите опште-
ствено-политички заедници, и тоа на ниво кое спо-
ред , прописите постоело на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Цените од став 1 на оваа точка не можат да се 
зголемуваат до 31 декември 1981 година. 

2. Заради спроведување на утврдената политика 
на цените во Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година, 
заради обезбедување на доследно остварување на 
политиката на економска стабилизација и битно 
забавување на растежот на цените и инфлацијата, 
производителските организации на здружен труд и 
организациите на здружен труд што вршат услуги 
(во натамошниот текст: производителските органи-
зации) се должни за сите производи и услуги од 
надлежноста на сите општествено-политички за-
едници да и доставуваат на надлежната заедница 
за работите на цените ценовник заради заверка, и 
тоа пред зголемувањето на цените на производите 
и услугите што ги вршат по 1 јануари 1982 година, 
на начинот и според постапката определени со про-
писи. 

Пред доставувањето на ценовникот заради за-
верка, односно при заверката на ценовникот мора 
да се спроведува постапка со која ќе се обезбеди 
цените да се формираат во односите на меѓусебна 
зависност, поврзаност и. одговорност на организа-
циите на здружен труд, со примена на критериуми-
те за формирање на цените утврдени со Законот? 
за основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените (во натамошниот текст? 
Законот) и во согласност со утврдената политика 
на цените. 1 
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До склучувањето на Договорот за спроведува-
њето на политиката на цените во 1982 година и до-
несувањето на рамковни програми за поместување 
на цените во 1982 година, а најдоцна до 31 јануари 
1982 година, заедниците за работите на цените не 
можат со заверка на ценовниците да овозможуваат 
зголемување на цените. 

По исклучок од одредбите на став 3 од онаа то-
чка, Сојузната заедница за работите на цените и 
заедниците за работите на цените на републиките и 
на автоно-мните покраини можат, за одделни про-
изводи и услуги за кои тоа ќе биде неопходно, да 
овозможуваат поместување на цените со заверка на 
ценовниците, на начинот и според постапката што 
се определени со прописите, ако за тоа постигнат 
договор Сојузната заедница за работите на ^цените 
и републичките и покраинските заедници за рабо-
тите на цените. 

3. Рамковнпте прогрми за поместување на цени-
те во 1982 година заедниците за работите на цените 
ќе ги изработат така што вкупното дејство од зго-
лемувањето на цените според сите програми да не го 
надмине вкупниот растеж на цените утврден во 
Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1982 година, односно во Дого-
ворот за спроведувањето на политиката на цените 
во 1982 година. 

При изработката на програми за по-
местување на цените од став 1 на оваа точка кои 
ќе ги изработат заедниците за работите на цените 
најдоцна до 31 јануари 1982 година, ќе се води смет-
ка за потребата од селективна и диференцирана 
политика на цените и за отстранување на најизра-
зените диспаритети на цените помеѓу одделни гру-
пи производи и услуги. 

4. Обврската за доставување на ценовниците на 
заверка според одредбите на оваа одлука престану-
ва за производите и услугите чии цени се форми-
раат со самоуправни спогодби во согласност со од-
редбите на чл. 13, 14 и 15 од Законот, ако надлеж-
ната заедница за работите на цените оцени дека тие 
спогодби се усогласени со Законот и со утврдената 
политика на цените и ако пропише дека производи-
телските организации за тие производи и услуги мо-
раат да и доставуваат известување за цените, за-
ради следење. 

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува 
и на други производи и услуги ако надлежната за-
едница за работите на цените оцени дека постојат 
услови промени на цените на тие производи и ус-
луги да се вршат во согласност со утврдената по-
литика на цените. 

Сојузната заедница за работите на цените и за-
едниците за работите на цените на републиките и 
на автономните покраини спогодбено утврдуваат 

список на производите и услугите од став 2 на оваа 
точка. 

5. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со работи на промет на мало, односно на 
големо и со работи на промет на производи и ус-
луги од увоз. можат учеството за покритие на тро-
шоците на прометот да го засметаат до апсолутниот 
износ кој според прописите постоел на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Одредбите од став 1 на оваа точка ќе се при-
менуваат до денот на влегувањето во сила на про-
писот од надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница за формирањето на продажната 
цена во прометот на стоки на мало, односно на го-
лемо, односно за согласната примена на одредбите 
од Законот за формирањето на цените на домашни-
от пазар на производите и услугите од увоз. 

6. Највисоките цени на производите и услугите, 
утврдени со прописите на надлежните органи на 
Општесгвено-политичката заедница до денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука, остануваат во 
сила. 

По исклучок од одредбата на точка 2 став 3 
на оваа одлука, цените од став 1 на оваа точка мо-
жат да се поместуваат ако за тоа се договорат над-
лежните органи на општествено-политичките за-
едници. 

Зголемување на ,цените на производите и услу-
гите од став 1 на оваа точка може да се врши сѕмо 
во согласност со одредбите на точка 3 од оваа од-
лука. 

7. Оваа одлука останува во сила додека не со 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето па цени.те заради чии отстрану-
вања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот па 
рокот од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат 
причини за задржување на оваа одлука во сила. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престапува да важи Одлуката за определува-
ња на највисокото ниво на цените за сите производи 
и услуги и за обврската за доставување ценовници 
за тие производи и услуги до заедниците за рабо-
тите на цените заради заверка (,.Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 33/81). 

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

Е. п. бр. 540 
17 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

Од СР Х р в а т с к а 

— за особени заслзтги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ , 

Делић Јове Јандре, Ивеља Антун Јосип, Косир 
Изидор Јосип; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арбутина Јована Стеван, Дотлић Стевана Бог-
дан, Покос Славка Габријел, Станко Матије Томо; 

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



Четврток, 17 декември 1931 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1609 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ЕЕНЕЦ 

Бајсић Јанка Станко, Дражић Васе Милка, Дрда 
Ивана Алојз, Јемрић Павао Фрањо, Кракер Јосип 
Здравко, Шпикић Николе Угљеша; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесуЕа на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бижић Симе Бранко, Брцковић Плох Николе 
Ката, Брцковић Блажић Винка Ката, Црквенчић 
Јагић Фрање Љубица, Ђинђич Вађон Ружа, Ив-
ковић Томе Миле, Кучгковић Јове Милош, Њшко-
вић Николе Милан, Нофта Јосила Гаоријел. Шарић 
Антун Љубо, Тоглаших Франа Стјепан, Војновиќ 
Раде Ђуро, Зима Стјспала Ранко; 

— за заслуги ЕО развив-ањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Степановиќ Милоша Душан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ба-јић Јована Душан, Бакић Јована Петар, Бру-
јић Једре Љубан, Царатан-Шантић Крста Тонка, 
Цигановић Петра Миле, Ченгија Фране Антун, Гли-
горић Вељка Ранко, Голић Ивана Иван, Јалшић 
Ивана Јосип, Јурчић Павличевић Николе Марија, 
Љубичић Лазе Петар, Макаш Сусовић Петра Ма-
рија, Маренић Јаков Жељко, Маслак Марка Нико-
ла, Мрвац Ловре Јосип, Павличевић Дражинић 
Емануела Марија, Павловић Јандре Раде, Растовић 
Саве Милан. Стубић Илије Виктор, Варговић Ру-
долфа Милан, Виндакијевић Станко Владислав, 
Вујновић Максима Ђуро; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на зел!јата' 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Грбић-Грбпћ Милана Ружица, Кадержабек 

Фран,е Зденко, Кљајић-Вигњевић Илије Даница, 
Шутић Амброза Амбрози, Вељковић Црнек Стоена-
на Иванка; 

— За залагање и постигнати успеси во работата 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз сонева на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалист инка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеел во 
работата ед значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

С::рајц Јанез Јанез, Верик о Ловро Ловро: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значање за напредокот на земјата 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Демша р Франц Јанез, Дерновшек Хинко Вла-
димир, Капља Јернеј Берто, Николич Стеван Ста-
нимир. Приможич Иван Иван, Робич Иван, Едвард, 
Шепец Антон Франц, Турек Трампуж Франц Ката-
рина, Верзел Елизабета Станислав, Зримшек Ру-
долф Ерик; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алич Тауфер Рудолф Мајда, Анкон Иван Ал-

бин, Авбељ Перме Марија Антонија, Бенан Ивана 
Милан, Бизјак Рафаел Конрад, Брезник Рафаел 
Јоже, Брезовник Шуштаршић Антон Марија, Нар-
ачан Албин Вајде Јожица, Добрилович Габриел 
Марјан, Герони Мзалар Рудолф Аполонија, Горо-
гранц Фештањ Матија Станицава, Готовина Ан-
дриј е Драго, Гробељшек Дартин Јанез, Хочевар 
Јанез Емил Иглич Лампељ Франц Јожефа, Илни-
кар Микуж Штефан Јожета, Јаклич Ал,зш Алеш, 
Јанкович Михаел Франц, Јенко Ивана Борис, Јен-
ко Ивана Стане, Качар Пишкур Марија Божена, 
Кос Ивана Иван, Крајц Мамич Јакоб Људмила, 
Краљ Франц Теодор, Крампушек Франц Зупанчич 
Ида. Мавер Томаж Томаж, Медић Јосип Јанез, 
Мершол Филип Богдан, Метелко Можина Франц 
Ангелца. Миклавц Јоже Јанез, Мозетић Франц 
Марјан, Новак Франц Франц, Оцвирк Петра Петер, 
Павлич Јакоб Максенциј, Петреца Франц Бране, 
Петра но в ич Госпети Антон 'Марија, Пирш Павел 
Алојз Планиншек Јоже Горишек ЈБудмила, По-
гачник Вилија Вили, Поточник Јанез Алојз, Пож-
гај Павел Звоне, Прашникар Франц Франц, Прин-
чич Видергар Јоже Ксенија, Рованшек Жабјек Јо-
же Мара, Секирник Јосип Александар, Смерекар 
Карел Карел, Стањко Јанез Јоже, Сусман Франц 
Стане, Швигељ Јоже Јоже, Улага Јанева Јан^з, 
Видергар Ф^ликса Сречко, Возел Алојзиј Ана, За-
дник Франц Цветко, Задникар Ј9же Јоже, Зоре 
Дрновшек Иван Марија, Железник Јанез Јанез; 

- за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Мартинчич Франц Едвард, Слак Алојз Лади-
слав, Спој Август Август; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алич Алојз Алојз, Андрочец Ковачич Марија 

Марија, Бучар Бучар Алојзиј Иванка, Чешновар 
Јоже Потокар Марија, Чевна Жари Франц Ана, 
Ербежмик Хрибар Јакоб Франчишка, Годец Јанез 
Јанез, Грозден Примар Франц Антонија. Грозни^ 
Жабјек Јоже Јелка, Хабич Алојзиј Јож'з, Хорватич 
Јамбротпич Јуре Розалија, Јамар Ангела Ладо. Ко-
бал К а л т а н Валентин Фани, Комучар Л ундер Ан-
това Антонија. Корез Јернеј Фани, Ковачич Грмов-

шек Славко Јожица, Курент Јанез Емил, Левец 
Миха Франц, Липовец Јоже Јанез, Ложар Франц 
Милан, Луси Јанез Франц, Љубељшек Берта Ми-
тја, Магистер Франц Иванка, Маркович Јоже 
Франчишка Фридел, Маучец Матија Авгуштин, 
Миклавц Иван Хочевар Зинка, Мојшкерц ГашгТгр-
шич Антон Ана, Морела Шум Виктор Славка, Пене 
Доминик Петер, Пинтар 'Жичен Карел Марија, 
Пирна т Жгајнар Франц Фани. Подбрежник Јанез 
Тоника, Покорен Хелена Ана Јерб Наглич, Прус-
ник Алојз Алојз, Сагмеистер Виктор Виктор, Са-
шек Анжич Јанез Валентина, Север Штефан Луд-
в и г Уранич Андреј Антонија, Веховец Јоже 
Франц. Видмар Франц Јан'гз, Водопивец Јериха 
Игнациј Марија, Зајц Антон Славко. 

Бр. 73 
17 август 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— за успешен придонес во развивањето на сто-
панската соработка и пријателските односи поме-
ѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Јапонија. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Kioshi Kawashima — претседател на јапонскта 
фирма „HONDA MOTOR". 

Бр. 77 
16 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателетвото 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

716. Уредба за измена на Уредбата за зголе-
мување, намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи — — — 1697 

717. Одлука за определување на највисоките 
цени за сите производи и услуги и за на-
чинот на формирањето на цените на тие 
производи и услуги — — — — — 1697 

Одликувања — — "— — — - — — — 1698 
Издавач; Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредиш 

Вељко Тадиќ. - Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе 
Мишиќа бр. 17. 


