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490. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист СФРЈ", бр. 1/30 
и 38/80), врз основа на согласност (на надлежните ре-
публичк-и и покраински органи, Сојузн-иот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 

НА ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. Организациите на здружен труд кои произ-
ведуваат јаглен (во ната,мошниот текст: рудниците 
за јаглен) своите посто-јни производител ски пени на 
јагленот можат да ги формираат така што највисо-
кото ниво на тие цени по единица топлотна енергија 
(GJ) на одделни видови и типови јаглен да изнесува: 

1) Камен јаглен, тип: 
— „ р а т а " 
— „ в р т к а чука" 

' — „ибарски" 

2) Мрк јаглен, тип: 
— „бановиќм" 
— „ѓурѓевиќ" 
— „какањ" 
— „каменоград" 
— „зеница" 
— „бреза" 
— „мостар" 
— ,,милевиќ а" 
— „тушнница" 
— „уг левиќ" 
— „иванград" 
— „трбовле" 
— „лашко" 
— „теново" 
— „кањижарица" v 

— „рембас" 
— „бог о вина" 
— „алексинац" 
— „соко" 

3) Лигнит, тип: 
— „добрња" — ЈХукавац 
— „крека" 
— „ррачаница" 
— „тушница II" 
— „станари" 
— „гацко" 

Дин/GJ 

до 
до 
до 

до 
до 
ДО 
до 
до 
до 
до 
до 
до 
до 
до 
До 
До 
до 
до 
до 
до 
ДО 
до 

ДО, 
до 
до 
до 
ДО 
ДО 

Дин / G Ј 
- „плевл^" до 116,71 
- „суводол" до 141,22 
— „Белење" до 139,69 
- „колубара" ДО 131,63 
— „колубара" — сушен ДО 147.82 
— „костолац" ДО 108,67 
- „Лубница" ДО 166,64 
- „морава" — Деспотовац ДО 2Ѕ8.94 
— „штаваљ" ДО 166,90 
- „бајовац" ДО 195,70 
- „косово" ДО 193,78 
- „косово" — сушен ДО 146.28 

.;,мухаџер бабуш" ДО 140,73 
-л „Пискупштина" — Вевчани ДО 190,00 

198,52 
219,75 
172,38 

149.72 
144,53 
168,34 
171.00 
145,22 
148,33 
149,76 
144,32 
137,48 
129.73 
205,08 
191,72 
191,72 
191,72 
191,72 
176,31 
162,79 
183,58 
197,69 

142,31 
151,42 
143,99 
158,69 
151,44 
150,14 

Цените од став 1 на оваа точка важат при пос-
тојните услови за продажба и при постојните одно-
си меѓу видовите и асортиманот^ на јаглен. 

2. Зголемувањето на цен-ите од точка 1 на оваа 
одлука не се применува врз цените на јагленот што 
рудниците за јаглен им го испорачуваат на термос 
електраните врз основа на склучените самоуправни 
спогодби меѓу рудниците за јаглен и термоелектра-
ните за утврдување и распоредување на заеднички-
от приход остварен со продажба на електрична ене-
ргија по пропишаните цени, како и врз цените на 
јагленот ка ј другите испораки на термоелотстраните 
од страна на рудниците за јаглен. 

3. Организациите на здружен труд кои се зани-
маваат со работи на прометот на јаглен на мало, од-
носно на големо можат учеството за покритие на 
трошоците на прометот да го засметаат до апсолут-
ниот износ што според прописите постоел на 31 јули 
1982 година. -

4. Рудниците за јаглен се должни да ја известат 
Сојузната заедница за работи на цените за цените 
на јагленот формирани во согласност со одредбите 
на точка 1 од оваа одлука, со доставување н а п е н о в -
ниците пред денот на почетокот на нивното приме-
нување. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се от-
странат растројствата во односите на пазарот и дви-
жењето на цените заради чие отстранување е доне-
сена, со тоа што. на-јдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на нејзиното влегување во си-
ла, ќе се преиспита дали постојат причини да се за-
држи во сила. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бо. 410 
21 јули 1983 година 

Белград ј 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 
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491. 

' Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените' и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА П Р О И З В О Д И Т Е Ш УС-
ЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ МА Р Е П У Б Л И К И Т Е , 

АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И ОПШТИНИТЕ, 
ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ЦЕНОВНИЦИ 

ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1. За следните производи и услуги од надлеж-
ност на републиките, автономните покраини и оп-
штините организациите на здружен труд, самоуп-
равните интересни заедници и другите самоуправни 
организации и заедници (во натамошниот текст: са-
моуправните организац,ии и заедници) се должни 
пред зголемувањето на цените што според прописи-
те постоеле на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука да и достават ценовници на надлеж-
ната заедница за работи на цените заради заверка, 
и тоа: 

Гран- Гру- Подгру- Назив и опис на 
ка да па дејноста 
1 2 3 4 

Област 01 — Индустрија и 
рударство 

0101 Електростопанство 
0102 Производство на јаглен 
0103 Преработка на јаглен, освен 

кокс и полукокс 
0104 Земен гас 

Област 06 — Сообраќај и 
врски 

0601 06010 Железнички сообраќај: пре-
воз на патници во внатре-
шниот сообраќај 

0609 06090 060900 ПТТ услуги: освен испраќа-
ње и доставување на писма 
И" поштенски картички во 
внатрешниот сообраќај и во 
меѓународните ПТТ услуг-и 

Пред доставувањето на ценовниц,и до надлеж-
ната заедница за работи на цените заради заверка, 
самоуправните организации и заедници, во рамките 
на соодветна југословенска заедница, односно оп-
што здружение во рамките на Стопанската комора 
на Југославија во кое се вклучени тие самоуправни 
орга,низации и заедници, со спогодба ќе ги предло-
жат н,ивоата на цените до кои со своите ценовници 
можат да ги формираат цените на своите произво-
ди и услуги. 

Пред заверката на ценовниците, надлежната 
заеднина за работи на цените ќе оствари соработка 
со другите надлежни заедници за работи на цените 
во рамките на Сојузната заедница за работи на це-
ните. 

Ако во рамките на Созузната заедница за рабо-
ти на цените во постапката на соработка не се пос-
тигнат единствени ставови Сојузната заедница за 
работи на цените ќе го извести за тоа координаци-
оното тело ' за следење на Општествениот договор 

за остварување на политиката на цените во 1983 
година. 

Координационото тело за следење на Опште-
ствен-иот догово-р за остварување на политиката на 
цените во 1933 год-ина, во рок од 10 дена од денот 
на при-емот на известувањето од став 4 на оваа то-
чка, ќе му предложи на Сојузниот извршен совет и 
на другите потписниц,и на Општествениот договор 
за остварување на политиката на цените во 1933 го-
дина преземање на соодветни мерки и активности. 

2. За следните производи и услуги од надлеж-
ност на републиките, автономните покраини и оп-
штините, самоуправните организации и заедници се 
должни пред зголемувањето на цените што според 
прописите постоеле на денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука да и достават ценовници: на над-
лежната заедница за работи на цените на републи-
ката, автономната покраина, односно општината, 
заради заверка, и тоа за: 

Гран- Гру- Подгру- Назив и опис на 
ка па па дејноста 

1 2 3 4 

01142 011420 

01199 011990 

01220 

012201 

012202 

012410 

012421 

0127 01270 

0130 

01302 

012701 

012702 

012703 

013021 

Област 01 — Индустрија и 
рударство 
Производство на земјодел-
ски машини, освен комбајни, 
сеалки и жнеалки 
Производство на други хе-
миски производи: 
— рендген филмови 
Производство на режана 
граѓа и плочи: 
Производство на режана 
граѓа — сите производи 
Произво,дство на фурнир и 
плочи — сите производи 
Производство на целулоза и 
хартија: 
— дрвесииа и целулоза 
— бела дрвесина 
— дрвесина од иглолисници 
— бела дрвеоина од широ-

колисници 
— полухемиска целулоза 
— белана целулоза за вис-

коза 
— хартија за цигари 
— брановита лепенка 
Производство на хартиена 
амбалажа 
— тетрапак и тетрабрик ам-

балажа (печатена амба-
лажа) 

Производство на кожа и 
крзна ' 
Производство на крупна ко-' 
жа 
Производство на свињска 
кожа 
Производство на ситна колеа 
Производство на прехранбе-
ни производи: 
Про-изводство на леб и тесте-
нини ' 
Производство на леб и пе-
чива: пченичен леб 
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01304 

013041 

013042 

013043 

01305 013050 

01306 013060 

01308 013080 

0134 01340 013400 

0139 01390 

013903 

030003 

Преработка и конзервирање 
на месо и -риби: 
Колење на добиток: 
— свежо говедско, јунешко 

и свињско месо и свежо 
месо од пилиња-брозлери 

— сурова крупна кожа 
— сурова свињска кожа 
— сурова ситна (овча) кожа 
Преработка и конзервирање 
на месо: 
— сувомесести производи, по-

лу траЈ ни 
— сланина 
— колбасичарски производи, 

полу трај ни 
— колбасичарски производи, 

обарени 
— колбасичарски производи, 

варени 
— месни конзерви, полу-

траЈни 
— животинска маст за ја-

дење 
Преработка и конзервирање 
на риба: 
— рибино брашно 
Преработка и конзервирање 
на млеко: 
— пастеризирано млеко 
— стерилизиран млеко 
— млеко во прав 
— храна за доенчиња и ма-

ли деца 
— кисело млеко и јогурт 
Производство на шеќер: 
— меласа 
— сушени режанки од ше-

ќерна репка 
Производство на растителни 
масла и масти: маслени по-
та чи и сачма: 
— добиточна храна 
— комплетна крмна смеса 
— мешана 
— добиточна хра,на за гове-

да, свињи и живина 
— протеинска смеса за го-

веда, свињи и живина 
Графичка дејност: училиш-
ни тетратки 
Производство на разновидни 
производи 
Производство на кибрит: 
— кибрит, дрвен 
— кибрит парафински 

Област 03 — Шумарство 

Искористување на шумите' 
обло цепено или делкаио 
дрво 

Област 06 — Сообраќај и 
врски 

0602 06020 Поморски сообраќај: превоз 
на патници и стоки во вна-
тоешниот сообраќај 

0605 06050 Друмски сообраќај: превоз 
на патници и стоки 

0С06 0С060 Градски сообраќај: 
060601 Превоз на патници во град-

скиот и приградскиот соо-
браќај 

Област 10 — Станбено-кому-
нална дејност и уредување 
на населби и простори 

1002 10020 100200 Станбена дејност 
1003 Комунална дез ност: произ-

изводи и услуги на сите гру-
пи и подгрупи 

Област 11 — Финансиски, 
технички и деловни услуги 

1102 11020 Осигурување на имот и ли-
ца: 

110201 Задолжително осигуруваше 
на моторни возила 

Област 12 — Образование, 
наука, култура и инфор-
мации 

1203 Култура, уметност и инфор-
мации 

12031 Издавачка или новинско-
-издавачка дејност: учебни-
ци и дневни политичко-ин" 
формативни весници 

12035 120350 Радио и тлев,изија 

3. Пред заверката на ценовниците за определе-
ни производи од точка 2 на оваа одлука, и тоа за 
режана граѓа и плочи, фурнири, дрвесина и целу-
лоза, хартија за цигари, брановита лепенка, тетра-
пак и тетрабрик амбалажа, преработена крупна 
свињска и ситна кожа, сурова крупна свињска и 
ситна кожа, обло, цепено и делкано дрво, надлеж-
ните заедници за работи на цените ќе остваруваат 
меѓусебна соработка и соработка со Сојузната, за-
едница за работи на цените. 

4. Одредбите од тон. 1 и 2 на оваа одлука се од-
несуваат и на самоуправните организации и заед-
ници кои се занимаваат со доработка, преработка и 
производство на суровини од отпадоците на произ-
водите од точ. 1 и 2 (рецирклазна суровина). 

5. Одредбите од точ. 1 'до 3 на оваа одлука не 
се однесуваат на цените на производите и услугите 
формирани со самоуправните спогодба за цените 
што ќе ги склучат сите самоуправни организации и 
заедници — производители, односно вршители на 
услуги и сите самоуправни организации и заедници 
— потрошувачи, односно корисници на тие произ-
води и услуги, во рамките на Стопанската комора 
на Југославија. 

Самоуправните организации и заедници можат 
да почнат да ги применуваа^ цените формирани со 
самоуправна спогодба од стап 1 на оваа точка кога 
надлежната заедница за работи на цените ќе оцени 
дека тие цени ср формирани во согласност со утвр-
дената политика на цените, со критериумите за 
формирање на цените од Законот за основите на 



Страна 1092 - Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 25 јули 1983 

системот на цените и за општествената контрола 
на цените и во согласност со одредбата под 2 на 
точка 6 од оваа одлука. 

6. При формирањето на цените на производите 
и услугите од оваа одлука самоуправните органи-
зации и заедници кога поведуваат постапка за зго-
лемување на цените треба да ги исполнат и след-
ните услови: 

1) намеруваното зголемување на цените да се 
заснова врз самоуправна спогодба, односно опште-
ствен договор со купувачите — потрошувачите на 
своите производи односно услуги со кои купувач-
ите-потрошувачите се согласиле со тоа зголемува-
ње на цените; 

2) со намеруваното зголемување на цените, по 
правило, да не може да се надмине нивото на 
увозните односно извозните цени, при што приме-
ната на ОВОЈ услов зависи од усогласеноста на ни-
вото на цените на организацијата на здружен труд 
со постигнатото ниво на увозните односно извозни-
те цени што се остварени во организациите на 
здружен труд кои се во односи на меѓусебна завис-
ност, поврзаност и одговорност за одделни произ-
води, односно услуги. 

Како увозна, односно извозна цена се смета це-
ната франко Југословенска граница без царина и 
без другите увозни давачки, односно без даночни, 
царински и други враќања "ири извозот. 

Увозните, односно извозните цени се сметаат 
како просечно остварени цени За тие производи во 
изминатите три месеци, за што самоуправната ор-
ганизација односно заедница доставува документа-
ција заедно со поднесениот ценовник, односно из-
вестување за цените. 

Самоуправните организации и заедници кои 
според прописите се должни да доставуваат извес-
тувања за цените заради следење до надлежните 
заедници за работи на цените, како и заедниците за 
работи на цените во постапката на вршење општес-
твена контрола на цените поаѓаат од одредбите на 
оваа точка. 

7. Одредбите од точ. 1 до 3 на оваа одлука не 
се однесуваат на производите и услугите што ос-
новната организација на здружен труд и ги прода-
ва на друга основна организација во рамките на 
работна организација на здружен труд односно 
сложена организација според одредбите на ч/гсен 13 
од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените. 

8. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука не се 
однесуваат на производите и услугите што се про-
изведуваат односно вршат под специјални технич-
ки услови и по спецификациите на купувачите или 
врз основа на индивидуално договорени порачки на 
купувачите односно јавни лицитации и под згслов 
тие производи и услуги да не се во редовната се-
риска програма на производството на самоуправна-
та организација и заедница, како и под услов тие 
производи и услуги да му се испорачуваат на поз-
нат краен потрошувач 

9. За производите и услугите од точ 1 и 2 на 
оваа одлука што се произведуваат односно вршат 
прват самоуправните организации и заедници 
ги формираат цените на тие производи и услуги во 
согласност со одредбите на Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола на 
цените, а највисоко до нивото на цените на иситите 
или слични, односно сродни производи и услуги, 
формирани според прописите. 

Самоуправните организации и заедници се дол-
жни пред почетокот на применувањето на цените 
на производите, односно услугите од став 1 на оваа 
точка да и достават ценовници на надлежната за-
едница за работи на цените заради заверка. 

10 Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со работи на прометот на мало односно на 
прометот на големо при формирањето на цените на 

производите од оваа одлука и на други производи 
од надлежност на републиките, автономните покра-
ини и општините, учеството за' покритие на трошо-
ците за промет можат да го засметуваат до апсо-
лутниот износ што според прописите постоел на 
31 Јули 1982 година. 

За производите што никогаш не ги пуштала во 
промет, односно за производите што pie ги пуштала 
во промет од денот на влегувањето во сила на про-
писите донесени во 1982 година за формирање на 
цените на мало односно големо, организацијата на 
здружен труд која се занимава со работи на п,роме-
тот на мало односно на прометот на големо при пуш-
тањето во промет на тие производи ќе го утврди 
апсолутниот износ на учеството за покритие на 
трошоците за промет на мало односно промет на 
големо со примена па стапките утврдени со тие од-
луки на цените на производите што, според пропи-
сите, постоеле на 31 јули 1982 година. 

11. Организациите на здружен труд кои се за-
нимаваат со увоз на стоки учеството за покритие 
на трошоците за увоз можат да го засметаат до 
апсолутниот износ што според прописот постоеле на 
31 јули 1982 година. 

За производите што никогаш не ги увезувала 
односно за производите што не ги увезувала до де-
нот на влегувањето во сила на Одлуката за фор-
мирање на цените на производите од увоз на до-
машниот пазар („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/82), 
организацијата на здружен труд ќе го утврди апсо-
лутниот износ на учеството за покритие на трошо-
ците за увоз со примена на стапките утврдени со 
таа одлука на набавните цени на производите што 
постоеле на 31 Јули 1982 година. 

12. Одредбите на оваа одлука се применуваат и 
на други учесници во прометот на производи и ус-
луги, согласно со член 10 од Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контрола 
на цените. 

13. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чие отстранување 
е и донесена, со тоа што најдоцна до истекот на 
рокот од шест месеци од денот на нејзиното влегу-
вање во сила ќе се преиспита дали постојат причи-
ни таа да се задржи во сила. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на највисокото ниво на целите за ситз произ-
води и услуги, освен за производите и услугите за 
кои се утврдува обврската за доставување на це-
новници до заедниците за работи на цените заради 
заверка (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 4/83, 10/83 и 
21/83). 

По исклучок: од одредбата на став 1 од оваа 
точка за производите од надлежност на републи-
ките, автономните покраини и општините, што не 
се наведени во оЕаа одлука, Одлуката за опреде-
лување на највисокото ниво на цените за сите про-
изводи и услуги ќе престане да важи дури од де-
нот кога надлежната заедница за работи на цените 
ќе донесе прописи за тие производи и услуги з-а 
обврската да се доставуваат изрежувања за цените 
заради следење или кога надлежниот орган ќе 
пропише некоја од мерките за непосредна контрола 
на цените за тие производи и услуги. 

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

Е. п бр. 409 
21 јули 1933 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 
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492. 

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за осно-
вните на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/ЅО и ЅЗ/80), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А Н А Ј В И С О К О Т О Н И В О 
Н А Ц Е Н И Т Е Н А О П Р Е Д Е Л Е Н И П Р О И З В О Д И И 
У С Л У Г И И З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е П А П Р О И З В О -
Д И Т Е И У С Л У Г И Т Е О Д Н А Д Л Е Ж Н О С Т П А Ф Е Д Е -
Р А Ц И Ј А Т А З А К О Ј И О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е Н А 
З Д Р У Ж Е Н Т Р У Д С Е Д О Л Ж Н И Д А Д О С Т А В У В А -
А Т Ц Е Н О В Н И Ц И Д О С О Ј У З Н А Т А З А Е Д Н И Ц А З А 

Р А Б О Т И Н А Ц Е Н И Т Е З А Р А Д И З А В Е Р К А 

1. За следните производи и услуги од надлеж-
ност на федерацијата се определуваат, како на јви-
соко ниво на цените на тие производи и услуги, це-
ните што според прописите постоеле на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа за : 

0106 01060 010600 

0107 

0108 

0109 

0110 

01111 

01112 

011112 

Гран- Гру- Под- Назив и опис на дејноста 011121 
ка па група 011129 

1 2 3 4 0112 

0104 

01041 010410 

0105 01050 010500 на нафтени 
сите производи 

0119 

01191 011910 

0133 

01332 013320 

Област 01 — Индустрија и 
рударство 
Производство на нафта и 
земјен гас: 
Производство на сурова 
нафта 
Производство 
деривати 
Преработка на хемиски про-
изводи 
Производство на лекови и 
фар-мацевскм хемикалии: 
— производство на лекови за 

хумана медицина 
Производство и преработка 
на тутун 
Преработка на тутун: само 
цигари без филтер и цигари 
со филтер 

0113 

2. За следните производи и услуги од надлеж-
ност на федерацијата, организациите на здружен 
труд, самоуправните интересоЕни заедници и други-
те самоуправни организации и заедници (во натамо-
шниот текст: самоуправни организации и заедници) 
се должни пред зголемуван,ото на цените на своите 
производи и услуги, што според прописите постоеле 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
да достават ценовници до Сојузната заедница за ра-
боти на цените заради заверка, и тоа за : 

0114 

0115 

Гран- Гру- Под- Назив и опис на дејноста 
ка па група 

1 2 3 4 

0103 01030 
010301 

Област 01 — Индустрија и 
рударство 
Преработка на јаглен: 
Производство на кокс и по-
лукокс 

01121 

011211 

01122 011220 

01131 

011311 

011312 

01142 011420 

01152 
011521 

011522 

011523 

011524 

011527 

Производство на железна 
руда: сите производи 
Црна металургија : сите про-
изводи 
Прозиводство на руда на 
обоени метали: сите произ-
води 
Производство на обоени ме-
тали: сите производи 
Преработка на обоени мета-
ли: сите производи и произ-
водство на неметални мине-
рали (без градежен матери-
јал) 
Производство на неметални 
минерали (без соли) 
Производство на магнезит и 
глина: сите производи, освен 
керамичка глина 
Производство на соли 
Производство на морска сол 
Производство на друга сол 
Преработка на неметални ми-
нерали (без градежен мате-
ријал) 
Производство на стакло: 
Производство на рамно ста-
кло 
Производство на огноотпо-
рен материјата сите произ-
води 
Металопреработувачка де ј -
ност 
Производство на метални 
репродукционен материјал 
Производство на леани, ко-
вани и пресувани производи 
Производство на метален ин-
с т а л а ц и о н и материјал 
Машиноградба t 

Производство на земјоделски 
машини: само сеалки. ком-
ета ј ни и жетварки 
Производство на сообраќајни 
средства (без бродогадба) 
Производство на друмски 
возила 
Производство на мотори 
Производство на камиони и 
специјални возила 
Производство на патнички 
автомобили 
Производи на трактори: са-
мо трактори, гасеничари и 
трактори со тркала. над 
44,16 kW и нигни резервни 
делови и прибор 
Производство на депови и 
прибор за моторни возила: 
само за камиони и специјал-
ни возила и за патнички ав-
томобили, вклучува јќи и 
федери 
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0117 Производство на електрични 
машини и апарати 

01172 Производство на електрон-
ски и телекомуникациони 
уреди 

011724 Производство на мерна и ре-
гулациона опрема, на средс-
тва за управзпзање и авто-
матизација во индустријата 
и во сообраќајот: само елек-
трични и електронски бро-
ила 

01173 011730 Производство на кабли ,и 
спроводници 

01174 Производство на електрич-
ни апарати за домаќинства 

011741 Производство на термички 
апарати: само термоакуму-
лациони печки, електрични 
радијатори, електрични и 
комбинирани шпорети-, елек-
трични бојлери и резервни 
делови за тие производи 

. 011742 Производство на разладни 
апарати и уреди, само ф р и -
жидери и апарати за длабо-
ко замрзнување и резер-
вни делови за тие производи 

011743 Производство на апарати и 
уреди за перење и сушење: 
само машини за перење и 
резервни делови за тие ма-
шини 

01179 Производство на други елек-
тротехнички производи 

011792 Производство на сијалици и 
луминисцентни цевки 

011793 Производство на акумула-
тори и галвански елементи: 
само акумулатори 

0118 Производство на базни хе -
миски производи 

01181 011810 Производство на хемикалии 
(освен за земјоделството): си-
те производи освен: колофо-
ниум, терпентин, ретортен ј а -
глен, дабов екстракт за шта -
вење костенов и други екст-
рати за штавење, мешани 
раствори, дрвен шпизритус 
за денатурирање, карболи-
неум брикет на дрвен ј а -
глен. катранска смола и дру-
ги производи на сува дести-
лација на дрво, мирисни 
композиции за козметика и 
прехранбена индустрија, а -
роми, екстракти, резоноиди 
конкрети и др 

0118-0 ТТроизводстро па хемикалии 
за ^омјодслстгото сите про-
изводи 

0119 Преработка на хемиски про-
изводи 

0124 

01191 011910 

01192 011920 

01199 011990 

01241 012410 

01242 

0133 

0601 06010 

0604 06040 

0609 06090 

012421 

0129 01290 

0130 

01301 013010 

01306 

01308 

013060 

013080 

01331 013310 

060101 

060401 

060402 
060900 

Производство на лекови и 
фармацевтски хемикалии: 
сите производи освен диете-
тика и готови лекови за х у -
мана медицина 
Производство на средства за 
перење и на козметички 
препарати: детергенти 
Производство на други хе -
миски производи: само ру-
дарски експлозиви 
Производство и преработка 
на харти ја 
Производство на целулоза и 
харти ја : целулоза за харти -
ја, рото-хартија и натрон-
- х а р т и ј а за вреќи 
Преработка на харти ја 
Производство на хартиена 
амбалажа : натрон-вреќи, пе-
чатени и непечатени 
Преработка на каучук: гуми 
за возила 
Производство на прехрамбе-
ни производи 
Мелење и л у т а њ е на ж и т а : 
пченично брашно, лупен 
ориз 
Производство на шеќер: су-
ров и рафиниран шеќер 
Производство на растителни 
масла и масти: сурови и ра -
финирани растителни масла 
за ј адење и масти од сончо-
глед, соја и маслодајна 
репка 
Производство и преработка 
на тутун 
Производство на ферменти-
ран тутун 

Област 06 — Сообраќај и 
врски 
Ж е л е з н и ч к и сообраќај 
Превоз на патници и стоки: 
само превоз на стоки 
Воздушен соообраќај 
Превоз на патници и стоки 
во воздушен сообраќај : пре-
воз на патници и товари со 
авиони во внатрешниот соо-
браќа ј на редовните линии 
Услуги на аеродроми 
ПТТ услуги: испраќање и 
и доставување на писма и 
поштенски картички во вна -
трешниот ПТТ сообраќај и 
меѓународни ПТТ услуги 
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Одредбите на став 1 од оваа точка се однесу-
ваат и на самоуправните организции и заедници 
што се занимаваат со доработка, преработка и про-
изводство на суровини од отпадоците на производи-
те од став 1 на оваа точка. 

3. Одредбите на точка 2 од оваа одлука не се 
однесуваат на цените на производите и услугите 
формирани со самоуправните спогодби за цените 
што ги склучиле сите самоуправни органи-
зации и заедници — производители односно врши-
тели на услуги и сите самоуправни организации и за-
едници — потрошувачи односно корисници на тие 
производи и услуги во рамките на Стопанската ко-
мора на Југославија. 

Самоуправните организации и заедници можат 
да почнат да ги применуваат цените од самоуправ-
ните спогодби на став 1 од оваа точка кога Сојуз-
ната заедница за работи на цените ќе оцени дека 
тие цени се формирани во согласност со утврдената 
политика на цените, со критериумите за формира-
ње на цените од Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените и со 
одредбата под 2 на точка 4 од оваа одлука. 

4. При формирањето на цените на производите 
и услугите од оваа одлука, самоуправните органи-
зации и заедници, при поведувањето постапка за 
зголемување на цените треба да ги исполнат и след-
ните услови: 

1) намеруваното зголемување на цените да се 
заснова врз самоуправна спогодба односно опште-
ствен договор со купувачите — потрошувачи на свои 
производи односно услуги со кои купувачите — по-
трошувачи се согласиле со тоа зголемување на це-
ните; 

2) намеруваното зголемување на цените, по пра-
вило, не може да го мине нивото на увозните од-
носно извозните цени. при што примената на овој 
услов зависи од усогласеноста на нивото на цените 
на о р г а н и з а ц и ј а на здружен труд со постигнатото 
ниво на увозните односно извозните цени што се 
остварени во организациите на здружен труд што се 
во односи на меѓусебна зависност, поврзаност и од-
говорност за одделни производи односно услуги. 

Како увозна односно извозна цена се смета це-
ната франко југословенска граница без царина и 
други увозни давачки, односно без даночни царин-
ски и други враќања при извозот. 

Увозните односно извозните цени се сметаат 
како просечно остварени цени за тие производи во 
изминатите три месеци, за што самоуправната орга-
низација односно заедница доставува документаци-
ја кон поднесениот ценовник односно известување 
за цените. 

Самоуправните организации и заедници што 
според прописите се должни да доставуваат извес-
тувања за цените заради следење до надлежните 
заедници за работи на цените, како и заедниците 
за работи на цените во постапка за вршење опште-
ствена контрола на цените, тргнуваат од одред-
бите на оваа точка. 

5. Одредбите на точ. 1 и 2. од оваа одлука не се 
однесуваат на производите и услугите што основ-
ната организација на здружен труд и ги продава на 
друга основна организација во рамките на работ-
ната организација на здружен труд односно на сло-
жената организација, според одредбата на член 13 
од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените. 

G. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука не се 
однесуваат на производите и услугите што се про-

изведуваат односно вршат под специјални технички 
услови и по спецификации на купувачите или врз 
основа на индивидуално договорени порачки на ку-
пувачите односно Јавни лицитации и под услов тие 
производи и услуги да не се во редовна сериска 
програма за производство на самоуправната орга-
низација и заедница, како и под услов тие произво-
ди и услуги да му се испорачуваат на крајниот 
потрошувач. 

7. За производите и услугите од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука што првпат се произведуваат односно вршат, 
самоуправните организации и заедници ги форми-
раат цените во согласност со одредбите на Законот 
за основите за системот на цените и за опшествена-
та контрола на цените, а најмногу до нивото на 
цените на тие или слични односно сродни производи 
и услуги формирани според прописите. 

Самоуправните организации и заедници се дол-
нени пред почетокот на применувањето на цените 
на производите односно услугите од став 1 на оваа 
точка да достават ценовник до Сојузната заедница 
за работи на цените заради заверка. 

8. Организациите на зрдужен труд што се за-
нимаваат со работи на прометот на мало односно 
на големо, при формирањето на цените на произво-
дите од оваа одлука и на други производи од над-
лежност на федерацијата можат учеството за по-
критие на трошоците на прометот да го засметат до 
апсолутниот износ што според прописите постоел на 
31 Јули 1982 година. 

За производите што никогаш не ги пуштала во 
промет односно за производи што не ги пуштала во 
промет од денот на влегувањето во сила на Одлу-
ката за формирање на продажните цени на мало, 
односно на големо на производите од надлежнот на 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/82), 
организацијата на здружен труд што се занимава 
со работи на прометот на мало односно на големо, 
при пуштањето ео промет на тие производи ќе го 
утврди апсолутниот износ на учеството за покри-
тие на трошоците на прометот на мало односно на 
големо со примена на стапките утврдени со таа од-
лука врз цените на производите што. според про-
писите, постоеле на 31 јули 1982 година. 

9. Одредбите од оваа одлука се применуваат и 
врз други учесници во прометот на производи и 
услуги, согласно со член 10 од Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контрола 
на цените. 

10. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и на 
движењето на цените заради чии отстранувања е и 
донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат при-
чини за нејзино задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 408 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 
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493. 

Врз основа на член 53 од Законот за основите на 
системот на осигурување на имоти и лица („Служ-
бени лист на СФРЈ", бр. 24/76), Сојузниот извршен 
сосот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
IJА ИЗНОСИТЕ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ 
ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ОДГОВОРНОСТА ЗА ШТЕ-
ТИ НАПРАВЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ УПОТ-

РЕБА НА МОТОРНО ВОЗИЛО 

1. Во Одлуката за определување на износите на 
кои мора да се договори осигурувањето од одговор-
носта за штети направени на трети лица при упот-
реба на моторно возило („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/76), во точка 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

,Д) 10,000.000 — за автобуси и товарни возила; 
2) 5,000.000 — за други моторни возила/' 

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

Е. п. бр. 411 
14 Јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с.р 

494. 

Врз, основа на чл 59 и 60 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 
и 38/80), СОЈУЗНИОТ извршен совст донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И ГРИЗ 

1. Производителските организации на здружен 
труп можат цените за пченично брашно да ги фор-

мираат така гато највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченично брашно тип „850" 23,00 
2) пченично брашно тип „500" 25,10 
3) гриз тип „400" 26.70 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
странко натоварено во превозно средство паритет 
Нови Сад. 

2. При формирањето на цените за производите 
од точка 1 од оваа одлука, во прометот на мало од-
носно во прометот на големо, организациите рѓа здру-
жен труд можат учеството 0-а покрите на трошоците 
вр. прометот да го засметаат до апсолутниот износ 
што според прописите постоел на 31 Јули 1982 година 

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука не е за-
сметана вредноста на амбалажата. 

Произродителските и другите организации на зд-
ружен труд можат врз цените од точка 1 на оваа од-

Понеделник, 25 јули 1933 

лука, на име посебни трошоци за ситно меко паку-
вање во хартиена ќесиње и сл. извршено на инду-
стриски начин, да засметаат, и тоа за: 

Динари 
1) пакување од 1 kg 1,85 
2) пакување од 2 kg 2,90 
3) пакување од 3 kg 4,00 
4) пакување од 5 kg 5.30 
5) пакување од 10 kg 6,60 

4. Организациите на здружен труд (во натамо-
шниот текст: оргакизаците) и работните луѓе што 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани (во натамошни-
от текст: имателите на дуќани) можат постојните 
продажни цени за сите типови пченично брашно и 
гриз да ги зголемат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченично брашно тип „850" 4,05 
2) пченично брашно тип „500" 4,42 
3) гриз тип „400" 4,70 

Организациите и имателите на дуќани ќе извр-
шат попис на сите полични пченично брашно и гриз 
од став 1 на оваа точка затечени на 25 јули 1983 го-
дина, како и на сите количини тоа брашно што до 
тој ден им се фактурирани на организациите и на 
имателите на дуќани од производителите одно-сно од 
добавувачите (стоки на пат). 

Разликата во цената од став 1 на оваа точка за 
сите попишани количини пченично брашно и гриз 
од точка 1 на оваа одлука, организациите и имате-
лите на дуќани ќе ја пресметуваат и евидентир-аат 
во своето книговодство или во друга евиденција, во 
согласност со прописите, и таа разлика ќе се насочи 
во согласност со прописите. 

Пропишаните количини пченично брашно и гриз 
од точка 1 на оваа одлука имателите на дуќани ќе 
му ги пријават на надлежниот орган на општината 
на чија територија ја вршат дејноста. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се от-
странат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие одстранување е до-
несена, со тоа што, најдоцна до истекот на 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. 

6. Со денот на влегувањето на сила на оваа од-
лука преста.нува да важи Одлуката за определува-
ње на максималните цени за пченично брашно 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/82) и Одлуката за 
определување на највисоките цени за пченично бра-
шно од типот „850" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/83). 

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

Е. п. бр. 407 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Милка Планинц, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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495. 

Врз основа на член 56 од Законот за основите на 
системот на цените и за спш^естгената контрола на 
цените („Службен лист па СФРЈ", б р 1/80 и 30/80), 
Советот на Сојузната заедница за работи на цените 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУ-
ГИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
СЕ Д О Л Ж Н И ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА 
ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕНИЦА ЗА РА-

БОТИ НА ЦЕНИТЕ, ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 

1. Организациите на здружен труд, самоуправ-
ните заедници.и другите самоуправни организации и 
заедници (во натамошниот текст: самоуправните ор-
ганизации и заедници) се должни до Сојузната за-
едница за работи на цените да доставуваат известу-
вање за цените заради следење пред зголемување на 
цените, за следните производи и услуги од надлеж-
носта па федерацијата, и тоа за: 

Гран- Гру- Под- Назив и опис на дејноста 
ка па група 

1 2 3 4 

Област 01 — Индустрија и 
рударство 

0112 Преработка на неметални ми-
нерали (безградежен матери-
јал) 

011219 Производство на друго стак-
ло: оптичко стакло и стакле-
на волна 

01129 Преработка на други немета-
лни минерали 

011292 Производство на јагленогра-
фитни производи 

011299 Друга преработка на неме-
тални минерали: производ-
ство на природни и вешта-
чки брусеви, брусена харти-
ја и платна за брусење 

0114 Машивоградба 
01141 Производство на машини и 

уреди (без електрични и зем-
јоделски) 

011411 Производство на енергетски 
машини и уреди: сите про-
изводи 

01143 011430 Производство на опрема за 
професионални и научни це-
ли, за мерни и контролни ин-
струменти и на уреди за ав-
томатизација на управување 
то (освен на оние од гранка 
0117): сите производи освен 
производството на канцела-
риски машини, машини за 
сметаше (освен електронски, 
книговодствени машини, си-

стеми на машини со дупче-
ни карт,ички, регистарски ка-
си, машини за пишување, 
неспомнати машини за мере-
ње на тежина, машини за ко-
пирање (noxpaj долу споме-
натите за фотокопирање) и 
др.; како и часовници од си-
те БИДОВИ, делови па кутии 
и механизми, како и меха-
низми за временско регули-
рање 

0115 Производство на сообраќајни 
средства (без бродоградба) 

01151 Производство и поправка на 
шински возила 

011511 Производство на шински во-
зила: сите производи 

01152 Производство на друмски во-
зила 

011524 Производство на трактори: 
само на трактори гасеничари 
и трактори со тркала до 44, 
16 kW и нивни резервни де-
лови и прибор 

011525 Производство на моторци-
кли и мопеди 

011527 Производство на делови и 
прибор за моторни возила: 
моторцикли и мопеди, вклу-
чувајќи и пружени 

0117 Производство на електрични 
машини и апарати 

01171 011710 Производство на електрични 
машини и уреди: сите произ-
води 

01172 Производство на електрон-
ски и телекомуникациони 
уреди 

011721 Производство на составни де-
лови на електронски апарати 
и уреди: сите производи 

011723 Производство на комуника-
циски апарати и уреди: сите 
производи 

011724 Производство на мерна и ре-
гулациона опрема, средства 
за управување и аЕтомати-
зацша ^ во индустријата и 
сообраќа,!от: сите производи, 
освен електричните и елек-
тронските брои л а 

01174 Производство на електрични 
апарати за домаќинство 

011742 Производство на разладни 
апарати и уреди (освен фри-
жидери и апарати за длабоко 
замрзнување) и на резервни 
делови за тие производи 

011743 Производство па апарати и 
уреди за перење и сушење 
(освен машини за перење) и 
на резервни делови за тие 
производи 

01179 Производство на други елек-
тротехнички производи 
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0118 

011793 Производство на акумула-
тори и галвански елементи: 
сите производи, -освен акуму-
латори 

Производство на базни хеми-
ски производи 

01181 011810 Производство на хемикалии 
(освен за земјоделство): ко-
лофониум, терпентин, ретор-
тен Јаглен, дабов, костенов и 
други е к с т р а к т за штаве-
ње, мешани раствори, др-
вен ' шпиритус за депа-
турирање, карболинеум, бри-
кети, дрвен јаглен, кат-
ранска смола, ,други произ-
води на сува дестилација на 
дрво, мирисни композиции за 
козметика и прехранбена ин-
дустрија, ароми, е к с т р а к т , 
резоноиди конкрети и др. 

0119 Преработка на хемиски про-
изводи 

01191 011910 Производство на лекови и 
фармацевтски хемикалии: 
диететика 

0133 Производство и преработка 
на тутун 

01332 013320 Преработка на тутун: пури, 
тутун за луле и џвакање, 
други преработки од тутун 
(освен цигари) 

2. Во постапката за формирање на цените од то-
чка 1 на оваа одлука самоуправните организации и 
заедници ќе обезбедат цените да се формираат во 
односи на меѓусебна зависност и одговорност, со 
примена на критериумите за формирање на цените 
утврдени со Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените и во 
согласност со утврдената политика на цените во те-
ковната година. 

3 Известувањето за цените заради следење мора 
да содржи: 

1) назив на производот односно услугата со кра-
ток опис на основните техничко-технолошки и ко-
мерцијални карактеристики; 

2) единица на мера; 
о) продажна цена на производот односно услу-

гата со назнака за видот на цената (производитзл-
ска. големопродажна, малопродажни); 

4) услови на продажба: место и начин на испо-
рака на производот (франко купувач, франко исто-
варено в-о местото на купувачот, франко склад на 
купувачот и сл ). начинот на пресметка на амбала-
жата (со назнака дали амбалажата е повратна или 
не е повратна), височина и начин на пресметка па 
ризикот за непродадените сто-ки и сл,: 

5) износ на учеството за покритие на трошоците 
за прометот содржан во Малопродажната односно 
големопродажната пена. 

4 Со известувањето за цените заради следење 
самоуправната организација и заеднина се должни 
до Сојузната заедница за работи на цените да дос-
тават; 

1) одлука од овластениот самоуправен орган за 
фор.мирањето на цените заради следење, од известу-
вањето; 

2) податоци за тоа кога и врз основа на кој акт 
односно пропис е утврдена постојната продажна це-
на, односно условите за продажба на производите 
односно услугите; 

3) податок за нивото на цените кое за производ-
от односно услугата, во согласност со прописите, по-
стоело на 31 декември претходната година, 

4) податок за процентот на вкупното зголемува-
ње на цените од 1 јануари тековната година до де-
нот на поднесувањето на известувањето за цените 
заради следење; 

5) документација и образложение од кои се гле-
да дека цените на производите односно услугите од 
известувањет-о за цените, се формирани со примену-
вање на критериумите за формирање на цените од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените, односно во соглас-
ност со Упатството за применување на критериуми-
те за формирање на цените („Службен лист СФРЈ", 
бр 24/81), со Резолуцијата за остварување на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1931 до 1985 во 1983 година, со Општествениот дого-
вор за остварување на политиката на цените во 1933 
година С,Службен лист на СФРЈ", бр. 9/83) и со про-
ектите на поместувањето на цените за тековната 
година. 

5. Известувањето за цените заради следење се 
доставува во два примерока, а документацијата од 
точка 3 на оваа одлука во еден примерок, кој го 
потпишало овластено лице определено со самоупра-
вниот општ акт на самоуправната организација и 
заедница, најдоцна 30 дена пред денот на почетокот 
на применувањето на цените од известувањето за 
цените заради следење. 

6. Ако известувањето за цените заради следење 
не ги содржи податоците, документацијата, односно 
образложението од точ. 3 и 4 на оваа одлука, Соју-
зната заедница за работи на цените ќе ја повика 
самоуправната ор1анизација односно заедницата да 
го дополни ценовникот во рок од 15 дена од денот на 
приемот на позивот па таа заедница за дополнение 
на известувањето за цените 

Ако самоуправната организација односно заед-
ницата не го дополни известувањето за цените во 
рокот од став 1 на оваа точка, ќе се смета дека из-
вестувањето за цените не е ни поднесено. 

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и па 
производите и услугите од точка 1 на оваа одлука 
што самоуправните организации по прв пат ги про-
изведуваат односно вршат 

8. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат 
на производите и услугите што основната организа-
ција на здружен труд и ги продава на друга основ-
на организација во рамкита на работната организа-
ција на здружен труд односно сложената организа-
ција, според одредбите од член 13 на Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените. 

Одредбите од оваа одлука не се однесуваат ни 
на производите и услугите од оваа одлука што само-
управните организации и заедници ги произведу-
ваат односно вршат под специјални технички усло-
ви и според спецификации на купувачите или врз 
основа на индивудуално договорени порачки одно-
сно јавни лицитации и под услов тие произв-оди и 
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услуги да не се во редовната сериска програма на 
производството на самоуправната организација и за-
едница, како и под услов тие производи и услуги да 
му се испорачуваат на познат краен потрошувач. 

9 Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на 
други производи и услуги од надлежноста на феде-
рацијата што не се посебно наведени во точка 1 од 
оваа одлука ниту се опфатени со некоја од мерките 
за непосредна контрола на цените. 

10. Оваа одлука влегува во сила народниот ден 
од денот на објавувањето во -,Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 6480/1 
13 јули 3 983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната заедница за работи 

на цените, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

За Република Централна Африканска: 

I група 
П група 

За Чад: 

1 група 
II група 

За Чиле: 
I група 

II група 

70 САД долари 
61 САД долар 

56 САД долари 
50 САД долари 

60 САД долари 
54 САД долари". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 јули 
1983 година. 

По извршеното срамнување со (изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за најви-
соките износи на дневниците за службено патување 
во странство и за издатоците за селидбени трошоци 
што на сојузните органи pia управата и на сојузните 
организации им се признаваат во материјални тро-
шоци, објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр 37/83, 
се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
ПА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ ПА 
ЈШЕВГШЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАНО ВО 
СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ 
I РОШОБ,И ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

Во точка 1 по грешка се изоставени следните ст-
рански земЈи: 
„За Боцуана: 
1 група 

II група 

За Бразил: 
I група 

TI група 

За Бугарија: 
I група 

П група 

За Бурма: 
Ј група 

II група 

За Бурунди: 
I група 

It група 

G5 САД долари 
58 САД долари 

70 САД долари 
63 САД долари 

G2 САД долари 
56 САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

93 САД долари 
84 САД долари 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стореа 

490. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените на јагленот 1039 

491. Одлука за определување на производите 
и услугите од надлежност на 'републиките, 
автономиите покраини и општините, за 
кои организациите на здружен труд се 
должни да доставуваат ценовници заради 
заверка 1090 

492. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените на определени производи 
и услуги и за определување на произво-
дите и услугите од надлежност на феде-
рација! а за кои, организациите на здру-
жен труд се должни да доста-вуваат ценов-
ници до Сојузната заедница за работи на 
цените заради заверка 1093 

493. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на износите на кои мора да се до-
говори осигурувањето од одговорноста за 
штети направени на трети лица при упо-
треба на моторно возило 1093 

494. Одлука за определување на највисоките 
цени за пченично брашно и гриз 109Q 

495. Одлука за определување на производите 
и услугите од надлежноста на федераци-
јата за кои организациите на здружен 
труд се должни да доставуваат известу-
вање за цените до Сојузната заедница за 
работи на цените, заради следење — — 1097 

Исправка на решението за највисоките из-
носи на дневниците за службено патува-
ње во странство и за издатоците за селид-
бени трошоци што на сојузните органи на 
Здравата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошоци — 1099 
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