
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува 
во издание на српскохрватски односно 
хрватскосрпски, словенечки, македон-
ски, албански и унгарски јазик. - Огласи 
според тарифата - Жиро сметка кај 
Службата на општественото книговод-

ство 60802-603-21943 

Четврток, 12 октомври 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 62 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 5.000 динари. - Акон-
тација на претплатата за 1989 година из-
несува 430.000 динари. - Рок за реклама-
ции 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефо-
ни: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756; Телефакс 651-482 

944. 
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, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ; НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО 
УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДА-
НОК НА ПРОМЕТ НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛ-

НИ ПИЈАЛАЦИ 

Член 1 
Даночните обврзници од точка 2 на Забелешката кои 

тар. број 4 на Тарифата на основниот данок на промет на 
производите плаќаат основен данок на промет на алко-
холни пијалаци, на освежувачки газирани безалкохолни 
пијалаци и на минерални и газирани води по стапката од 
50% од стапките пропишани во тој тар. број. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 629 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

основниот данок на промет на производите се плаќа осно-
вен данок на промет по стапка од 60%. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 630 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

945. 
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, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88,41/89,46/89 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО 
УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДА-

НОК НА ПРОМЕТ НА КАФЕ 

Член 1 
На прометот на сурово пржено и мелено кафе и на ек-

стракт од кафе од точка 2 на тар. број 13 од Тарифата на 

946. 

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, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88,41/89,46/Џ9 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

НА ПРОМЕТ НА ПРЕРАБОТКИ ОД ТУТУН 

Член 1 

На прометот на преработки од тутун од тар. број 3 
од Тарифата на основниот данок на промет на производи 
основен данок на промет на производите се плаќа, и тоа: 

1) на сите видови цигари што не се произведени по ју-
гословенскиот стандард, односно што не спаѓаат во ниед-
на група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, како и на колекции 
цигари и на режан тутун од сите видови и квалитет, освен 
на тутунот за луле - 68%; 

2) на сите видови екстра цигари - пакување од 20 пар-, 
чиња, на чие производство не се применуваат прописите 
за југословенските стандарди, и тоа за цигари од: 

I екстра група 68% 
II екстра група 60% 

III екстра група 54% 
IV екстра група 51%; 
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3) на сите видови цигари - пакување од 20 парчиња, 
на чие производство се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, и тоа за цигарите што спаѓаат во: 

I квалитетна група 45% 
II квалитетна група 40% 
III квалитетна група . 35% 
IV квалитетна група 23%; 
4) на тутунот за луле 18%. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 631 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

947. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната 
такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 

ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 
1. Во Одлуката за плаќање посебна такса на увезени 

стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88, 10/89, 43/89, 
51/89 и 55/89) во точка 1 став 1 процентот: „7,3" се заме-
нува со процентот: „10". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 626 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

948. 

Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 на Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за височината на давачката за царин-
ско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88, 

10/89 и 55/89) во точка 1 став 1 зборовите: „на кој не се 
плаќа даночна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки, а“ - се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 627 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

949. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање по-

себна давачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), 
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 

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
10/89, 51/89 и 55/89) во точка 1 став 1 процентот: „7" се 
заменува со процентот: „10". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 628 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

950. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА, НА ЖЕ-

ЛЕЗНАТА РУДА И НА ОГНООТПОРНИОТ 
МАТЕРИЈАЛ 

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на производите на црната мета-
лургија, на железната руда и на огноотпорниот материјал 
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(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88 и 76/88) чие важење е 
продолжено со Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за начинот на формирање на цените на про-
изводите на црната металургија, на железната руда и на 
огноотпорниот материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
24/89). 

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

Е.п.бр. 632 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

951. 

Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОД-
НОСНО НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА БА-
КАРОТ, ОЛОВОТО, ЦИНКОТ И АЛУМИНИУМОТ и 
НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА ТИЕ МЕТАЛИ 

1. Организациите на здружен труд, односно претпри-
јатијата што произведуваат бакар, олово и цинк можат це-
ните на тие производи да ги зголемат така што највисоки-
те цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) електролитички бакар во форма 
на катода (класа А) 

2) електролитички бакар во блокови: 
- ETI-Cu C,D. 1002 
- EP-Cu CD. 1002 
- DVP-Cu C.D. 1002 
- бакарен прав 

3) олово: 
- рафинирано олово со квалитет 

99,99% Pb 
- рафинирано олово со квалитет 

99,985% Pb 
- рафинирано олово со квалитет 

99,80 Pb 
- хемиски рафинирано олово со 

квалитет 99,90% Pb 
'4) цинк: 

- фин цинк со квалитет 99,995% 
Zn 

дин/t 

70,737.400 

74,840.200 
75,901.200 
77,881.900 

120,324.300 

20,754.100 

20.535.800 

19,146.900 

19,146.900 

47,082.900 

- фин цинк со квалитет 99,99% Zn 
- фин цинк со квалитет 99,95% Zn 

- топилнички цинк со квалитет 
99,50 Zn 

квалитет 

дин/t 
46,503.400 
45,915.300 

45,301.400 
- топилнички цинк со 

, 98,50% Zn 44,120.900 
Цените на рудите и на концентратите на бакар, олово 

и цинк можат да се формираат сразмерно со промената на 
цените на тие метали. 

Цените на легурите од бакар, олово и цинк можат да 
се формираат во паритет со промената на цените на ос-
новните и легирачките метали, сразмерно на нивното уче-
ство во легурата. 

2. Цените на бокситот, глиницата, алуминиумот и 
алуминиумските легури формирани и применети според 
прописите до 2 октомври 1989 година се определуваат ка-
ко највисоки цени. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на бакарот, оловото, цинкот и алуминиумот и 
на рудите и концентратите на тие метали („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 69/88) чие важење е продолжено со Одлука-
та за продолжување на важењето на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на бакарот, оловото, цинкот и 
алуминиумот и на рудите и концентратите на тие метали 
(,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/89). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 633 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

952. 

Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ЛЕКОВИТЕ 

1. Цените на производите од гранката 0119 преработ-
ка на хемиски производи на групата 01191 подгрупа 
011910 Производство на лекови и фармацевтски хемика-
лии, освен ветеринарски лекови, што организациите на 
здружен труд односно претпријатијата ги формираа и ги 
применија во согласност со прописите до 10 октомври 
1989 година, при постојните услови на продажба, се опре-
делуваат како највисоки цени. 
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2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените за лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88 и 
32/89) чие важење е продолжено со Одлуката за про-
должување на важењето на Одлуката за начинот на фор-
мирање на цените за лекови (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 
32/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 634 
12 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

944. Уредба за зголемување, намалување, односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци 1537 

Страна 
945. Уредба за зголемување, намалување, односно 

укинување на стапките на основниот данок на 
промет на кафе 1537 

946. Уредба за зголемување, намалување, односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на преработки од тутун 1537 

947. Одлука за измена на Одлуката за плаќање по-
себна такса на увезени стоки 1538 

948. Одлука за измена на Одлуката за височината 
на давачката за царинско евидентирање 1538 

949. Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на стоките на кои се плаќа посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на 
увезени стоки 1538 

950. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените на 
производите на црната металургија, на желез-
ната руда и на огноотпорниот материјал 1538 

951. Одлука за определување на највисоките цени 
односно највисокото ниво на цените на бака-
рот, оловото, цинкот и алуминумот и на руди-
те и концентратите на тие метали 1539 

952. Одлука за определување на највисоки цени на 
лековите 1539 
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