
36. 

Врз основа на точка 3 став 4 одредба под 1 од 
Резолуцијата за основните насоки и рамки на по-
литиката на општествено-економскиот развој и за из-
вршувањето на склучените договори за основите на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1981 година (,,Службен ли,ст 
на СФРЈ", бр. 74/80) во согласност со извршните со-
вети на собрани! ата на републиките и со извршни-
те совети на собранијата на автономните покраини. 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС МА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

1, Се утврдува Единствениот енергетски биланс 
на Југославија за 1981 година што е даден кон оваа 
одлука и е нејзин составен дел. 

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

Е. п. бр. 22 
26 јануари 1981 година 

Белград Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

37. 

Врз основа на чл 59 и 64, во врска со чл, 60, 
и 83 точка 6 и член 84 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), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К АА 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВ-
НИК ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА 

ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1. Производителските организации на здружен 
труд и организациите на здружен труд што вршат 
услуги (во натамошниот текст: организациите на 
здружен труд) се должни за следните про-изводи и 
услуги од надлежноста на федерацијата да ,доста-
вуваат до Сојузната заедница за работите на цени-
те ценовник заради заверка пред зголемувањето на 
цените на тие производи, односно услуги, и тоа: 

Група Назив и спис на дејноста 

,0103 Преработка ма јаглен 
1) производство на кокс и полу кокс 

0105 Производство на деривати на нафта 
1) моторни масла за сите мотори, диференци-

јади и менувачи 
2) лежишни масла 
3) индустриски масла 
4) други минерални масла — само производи 

на рафинерии: (ту р винско, трансформатор-
ско, вретенско-рафинат, компресорско, пи-
линдарско за заситена и прегреана пара, 
осно, вазелинско и други минерални масла, 
мазива и масти од минерално потекло) 

5) минерални мазивни масти — само произ-
води на рафинерии 

4 6) масти за куглични лежишта, тоЕатна маст, 
коломаст, технички и медицински вазелин 

7) специјални бензини (медицински бензин, 
бензин за масларници 65/105, за . гума 
80/120, хексан 65/80. специјален бензин 
60/80) 

8) авиобензини 
9) аромата (бензен, толуен, МП ксилен, 

О-ксилен, етилбензен) 
10) петро леи (за осветление, "За мотори и сиг-

нални) 
И) тоћЦе шпирит 140/200 
12) петролкокс 
13) парафин^ 
14) базни масла ^ 
15) рафинати и дестплати 

0106 Производство на руда од железо 
Сите производи 

0107 Црна металургија 
Производство на железо и челик: 
1) сурово железо 
2) суров челик 
3) валан, влечен и кован челик: сите произ-

води 
4) феролегури: сите производи 

0108 Производство на руди на обоени метали 
1) руди и концентрат?! на бакар 
2) руди и концентрат на олово и цинк 
3) боксит 
4) руди и концентрат^! па други обоени метали 

0109 Производство на обоени метали 
1) бакар 
2) олово 
3) цинк 
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4) глиница 
5) алуминиум 
6) антимон 
7) жива 
8) неспомнати обоени метали 

0110 Преработка на обоени метали 
1) преработка на алуминиум 
2) преработка на бакар и легури на бакар 
3) преработка на олово 
4) преработка на цинк 
5) преработка на други обоени метали 

'0111 Производство на неметални шзиерали 
(без градежен материјал) 
Сите видови на соли: 
1) сол за човечка исхрана 
2) индустриска сол 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 
1) рамно стакло 
2) огноо-тпорен материјал 

0114 Маши доградба 
1) земјоделски машини: сеадин, комбе ули и 

жетварки 
0115 производство на сообраќајни средства 

(без бродоградбѕтг) 
Производство на друмски вшила: 
1) мотори 
2) кадиови и специјални возила 
Ѕ) трактори 
4) делови и прибор за мотори, камиони, спе-

цијални возила и трактори 
0118 Производство на базен хемиски етромзводи 

1) средства за заштита на растенија 

0119 Преработка на хемиски производи 
1) лекови и фармацевтски суровите, освен 

хумана крв, к еј зини деривати, серуми и вак-
цини 

2) детергенти 
3) експлозиви 

0124 Производство к преработка на хартија 
1) целулоза за хартија 
2) рсто-харти.та 
3) и а трон-хартија за вреќи 
4) катров-вреќи' ( 

0120 Преработка на каучук 
1) гуми за возила 

0133 Производство и преработка на тутун 
1) ферментиран тутун 

0609 ПТТ услуги 

дите и услугите на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр 51/73), Одлуката за формирање на це-
ните за сурова нафта според условите на пазарот 
(,Службен лист па СФРЈ", бр. 11/77), Одлуката за 
определув.але максимални цени за определени ус-
луги го меѓународниот поштенски сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Одлуката за 
формирање на цените за 'производите на црната 
металургија (-Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77); 
точка 3 од Одлуката за формирањето на цените на 
одделни производи и услуги според условите на 
пазарот (, Службен лист на СФРЈ" бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74. 9/75, 10/75; 14/75, 18/75, 33/75, 
37/75. 39/75, 59/75, 22/76, 29/78, 31/76, 40/77 и 34/78), 
Одлуката за формирањето на цените за произво-
дите па текстилната индустрија според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/74), Од-
луката за општествена контрола на цените за доби-
точна храна од индустриско потекло (.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/74 и 47/76), Одлуката за на-
чинот на формирање на цените за преработки од 
месо (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 9/78 и 34/78), 
Одлукава за задржување на цените на затеченото 
ниво за определени производи (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/79). Одлуката за општествена кон-
трола на цените на соте видови на јаглен и при-
роден гас и карбогас С.Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/79). Одлуката за определување на максимални 
пени за производите на црната металургија (,.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/ВО и 66/80)^ Одлуката за 
формирање на цените за сиво сурово железо и фе-
ролегури според условите на пазарот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/76). Одлуката за определува-
ње на максЈшалвпте дени-за сол за "Јадење („Служ-
бен лист на СФРЈ'4, бр. 12/30), Одлуката за форми-
рање па највисоко ниво на производителеќите це-
ни за опре-делени лекови (,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/80), Одлуката за Формирање на цените за 
семе и пота дочек материјал на земјоделски растени-
ја (, Службен лист на СФРЈ" бр 44/30), Одлуката 
за определување на највисоко нквр на малопродаж-
ните цени за определени видови свежо ' месо 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 60/80). Одлуката за 
определувале на игаксималки цени за експедирање 
и доставување на писма и поштенски картички во 
внатрешниот поштенски сообраќај (.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/80) и Одлуката за формирање на 
цените на одделни производи и услзтги /спнп^д ус-
ловите на пазарот (. Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/80 и 67/80) Одлуката за максималните пени за 
деривати на нафта (. Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/80). Одлуката за Формирање на цените за дери-
вати на нафта (,Службен лист на СФРЈ", бр. 3/81) 
во делот ипо се однесува на производите на Произ-
водство на деривати на нафта од група 0105 на-
ведени во точка 1 на оваа одлука. 

Цените на производите и услугите формирани 
според прописите од став 1 на оваа точка, ќе се 
применуваат и натаму до донесувањето на пропи-
сите од надлежните органи на општествечо-поли-
тичклте заедниц.и за начинот на формирање на це-
ните на тие производи и услуги, согласно со член 
101 од Законот за основите на системот на цените 
и за општествената контрола на цените. 

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

Е. п. бр. 23 
20 јануари 1881 година 

Белград 

- Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, С. р. 
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Група Назив и опис на дез не ста 

1 2 
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доставувањето на известувањето за цените, услови-
те на продажбата и за процентите на зголемување-
то на цените 

Сојузната заедница за работите на цените може, 
по потреба, да побара самоуправните организации и 
заедници да достават и други податоци, како и об-
разложение од кое се гледа дека цените на произ-
водите односно на услугите се формирани со при-
мена и поблиска разработка на критериумите од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените 

Известувањето за цените се доставува во два 
примерока што се потпишани од страна на овлас-
тено лице определено со самоуправниот општ акт 
на самоуправната организации, односно заедница, 
најдоцна во рок од 10 дена пред денот на почетокот 
на продажбата на Производите односно на вршење-
то на услугите, по цените од известувањето 

4 Самоуправните организации и заедници што 
ги формираат цените со самоуправни спогодби спо-
ред одредбите на чл 13 и 14 од Законот за основи!е 
на системот на цените и за општествената контрола 
на цените не се должни до Сојузната заедница за 
работите на цените да доставуваат известување за 
цените, освсн за цените на производите, односно на 
услугите во финалната потрошувачка 

5 Самоуправните организации и заедници не се 
должни до Сојузната заедница за работите на цени-
те да доставуваат известување за цените заради 
следење, кога цените ги формираат во согласност со 
општествен договор за цените во чие склучува-
ње учествува СОЈУЗНИОТ извршен совет односно Со-
јузната заедница за работите на цените 

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

Бр 228/2 
24 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на 

Сојузната заедница за 
работите на цените, 

Илијаз Куртеши, с р. 

39. 

Врз основа на член 62 став 1, во врска со член 
64 став 1 и член 83 став 1 точка 3 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), Советот на Сојузната заедница за ра-
ботите на цените пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ ЦЕНОВНИК СО ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1 За производите и услугите од надлежноста на 
Федераци-јата за кои како мерка на непосредна кон-
трола на цените е пропишано доставување на це-
новник заради заверка, основните и други органи-
зации на здружен труд, самоуправните интересни 
заедници и други самоуправни организации и заед-
ници (во натамошниот текст самоуправните орга-
низации и заедници) се должни, пред зголемување-

то на цените на своите производи, до Сојузната за-
едница за работите на цени! е ценовникот да го 
доставува заради заверка 

2 Ценовнико-т ги содржи следните податоци 
1) називот на производите односно на услугите, 

со краток опис на основните техничко-гехночошки 
и на комерцијалните карактеристики, 

2) единицата на мера, 
3) продажната цена на производите и услугите 

за кои се доставува ценовникот заради заверка, со 
ознака за видот на цената (производи!елска, голе-
мо продажна, малопродажната и др), 

4) условите на продажбата (место и начин на 
испорака, пресметување на амбалажата и др), 

5) постојните цени на производите односно на 
услугите формирагш според важечките прописи до 
доставувањето на ценовникот заради заверка, усло-
вите на продажбата и процентите на зголемувањето 
на цените 

Сојузната заедница за работите на цените може, 
по потреба, да побара самоуправните организации и 
заедници да достават и други податоци како и об-
разложение од кое се гледа дека цените на произ-
водите, односно цените на услугите се формирани 
со примена и поблиска разработка на критериумите 
од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените 

Ако ценовникот не ги содржи подат,оците од 
став 1 на оваа точка, Сојузната заедница за рабо-
тите на цените ќе ја повика самоуправната органи-
зација, односно заедницата да 10 дополни ценовни-
кот во рок КОЈ не може да биде пократок од 15 дена, 
а најдоцна во рок од три дена пред истекот на ро-
кот од член 62 став 5 на Зачонот за основите на си-
стемот на цените и за општествената контрола на 
цените 

Ако заинтересираната самоуправна организација 
или заедница не го дополни ценовникот согласно со 
став 3 од оваа точка Сојузната заедница за рабови-
те на цените нема да го завери ценовникот 

3 Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 228/3 
24 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на 

Сојузната заедница за 
работите на цените, 

Илијаз Куртеши, с р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

36 Одлука за Единствениот енергетски би-
ланс па Југославија за 1981 година — 185 

37 Одлика за обврската за доставување на 
ценовник за одделни производи и услу-
ги до Сојузната заедница за работите на 
цените заради заверка — — — — — 185 

38 Одлука за определување на производите 
и услугите за кои организациите на 
здружен труд се должни да доставуваат 
известувања за цените до Сотузпата за-
едница за работите на ц е н т е заради 
следење — — — — — — — — 187 

39 Упатство за доставување до Сојузната 
заедница за работите на цените ценов-
ник со документација заради заверка 183 


