
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски; албански и унгарски Ја-
зик. —• Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Цена на овој број е 5 динари. — 
Претплатата за 1982 година изнесува 
1.140 динари. Ров за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број I. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-135; Уредништво 
651-855« Служба за претплата 651-732: 

Телекс 11756 

759. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот („Службеч 
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 и 23/82), врз осно-
ва на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, одно-

сно укинување на стапките на основниот даиок на 
промет на определени 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, 57/79, 
7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 
27/82, 47/82 и 66/82) член 16 се менува и гласи: 

„На прометот на производите од став 1 точ. 2 и 
3 од тар. број 3 на Тарифата се плаќа основен да-
нок на Промет на производи, и тоа: 

1) на сите видови цигари — пакување од 20 пар-
чиња, на чие производство не се применуваат про-
писите за југословенските стандарди, се плаќа ос-
новен данок на промет на производи, и тоа за ци-
гарите: 

— чија цена 'е до 28,00 динари ' 69,42'% 
— чија цека е над 28,00 до 30,00 динари 70,53 /̂0 
— чија цена е над 30,00 до 34,00 динари 71,73% 
— ЧИЈ а цена е над 34,00 динари 73Д6°/о 

2) на сите видови цигари — пакување од 20 пар-
чиња, на чие производство се применуваат прописи-
те за југословенските стандарди, се плаќа основен 
данок на промет на производи, и тоа за цигарите кои 
спаѓаат во: 

— I квалитетна група 4 62,60% 
— II квалитетна група - , 60,85% 
— Ша квалитетна група 59,73% 
— Шб квалитетна група 55,69°/о 
— IV квалитетна група 45,10% 

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на 
Тарифата 'се применуваат и на прометот на произ-
водите од овој член." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 533 
18 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Потпретседател^ 
I ' Звоне Драган, е. р* 

760. 

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 р 38/80), врз основа на согласноста од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува > 

. О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА МЛЕКО И ЗА ЗГОЕ-

НИ ПИЛИЊА — БРОЈЛЕРИ 
о 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет и преработка .на св&жо млеко, ќе 
купуваат свежо млеко од организациите на здружен 
труд што произведуваат млеко сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители, 
како и од индивидз^алните производители, по цена 
од 4,45 динари по масна единица, франко собирно 
место на продавачот, разладен уред — лактофриз 

- или подвижна цистерна. ^ „ 
Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на 

, свежото млеко кое БО поглед на квалитетот ги ис-
полнува условите-утврдени со републичките и по-
краинските прописи. 

2. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат се производство, преработка односно промет 
на кравјо млеко можат малопродажните цени на 
кравјото млеко (пастеризирано и стерилизиран©) со 
3,2% млечна маст што постоеја на 31 јули 1982 го-
дина, да ги зголемат до 2,5 динари по еден литар 
правдо млеко, а со процент на млечна маст понизок 
од 3,2% — сразмерно со учеството на млечна маст 
во тоа млеко. 

3. Организациите на здружен труд ќе купуваат 
згоеии пилиња — број лери од организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производствно на 

( пилиња — број лери сами или во кооперација со ин-
дивидуални , земјоделски производители како и од 
индивидуалните производители по цена од 70 динари 
за еден килограм жива мера. # 

4. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство, преработка, односно промет ' 
на месо можат малопродажните цени на месото на 
згоени пилиња — бројлери што постоеја на 31 јули 
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1982 година да ги зголемат, и тоа: за месо на згоени' 
пилиња — број лери „класична обработка" до 12,20 
дин /кб, за „подготвено за печење" до 13,70 дин/к& 
за „подготвено за скара" до Г5Г90 дин/к§. 

5.. Во малопродажните цени на кравјото млеко 
(пастеризирано и стерилизирано) и на месото на зго-
ени пилиња — брод лери е содржано учеството за по-
критие на трошоците на прометот согласно со од-
редбата од точка 2 на Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените за сите производи и ус-
луги („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/82, 54/82 и 
65/82). • ' 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи одредбата од точка 25 на 
Одлуката за определување на највисокото ниво на 
цените за сите производи и услуги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/82, 54/82 и 65/82Х_во делот кој се 
однесува на цените за млеко и згоени пилиња — 
број лери. 

7. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување - е 
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 постој ат причини 
за задржување на оваа одлука во сила. 

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

. Е. п. бр. 531 
16 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планцнц, е. р. 

761. 

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за осно-
вите на системот- на цените и за општествената 
контрола па цените („Службен лијст на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ИЗЛУПЕН ОРИЗ . 

1. Организациите на здружен труд што произве-
дуват излупен ориз1 можат своите продажни цени-
за излупен ориз да ги формираат така гато највисо-
ките продажни.цени да изнесуваат, и тоа за: 

~ Дин/кѕ 

1 ) 1 класа неглазцран ориз 4^,80 
> 2) II класа иеглазиран ориз 46,00 
» 3) природно витаминизиран ориз * 60,00 

За секој цел процент на кршени зрна над или 
под стандардот, за класата, цената се зголемува ^ли 
се намалува за 0,18 динари по килограм. 

. Во цените од ртав 1 на оваа точка се вклучени 
и трошоците за амбалажа за ориз пакуван во вреќи. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
како продажни цени на производителот франко иатог 
варено' во превозно средство во местото на произ-
водителот., 

Организациите на здружен труд — продавачи и 
купувачи се должни при купропродажбата и пре-

земањето на "излупен ориз да се придружуваат кон 
одредбите од Правилникот за квалитетот на жита-
та, мелничките производи, лебот, печивата и тесте-
иините („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77, 55/77, 
13/78, 36/78 и 39/78), во делот што се однесува на 
таквиот ориз. 

2. Организациите на здружен , труд што вршат 
глазирање на ориз можат на цената од точка 1 на 
оваа одлука да ги засмеТаат трошоците за глазира-
ње до 0,90 динари по еден>килограм ориз. 

3. Организации^ на здружен труд што произ-
ведуваат излупен ориз можат на име посебни тро-
шоци за ситно пакување извршено на индустриски 
начин, да засметаат за: 

Д и н а р и 

меко тврдо 
пакување пакување 

1) пакување од 1/2 ке 1,20 2,00 
2) пакување од 1 к§ 2,00 3,20 ( 

4> Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет на излупен ориз можат на це-
ните од оваа одлука да то засметаат учеството за 
покритие на .трошоците на прометот најмногу до 
апсолутниот износ што според прописите постоел 
на денот на влегување "во сила на Одлуката за оп-
ределување на највисокото ниво на, цените за сите 
производи и услуги („Службен лист на СФРЈ" бр. 
47/82, 54/82 и 65/82). 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето' на цените заради чие отстранување 
е 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 задржување на оваа одлука во сила. 

( 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот де& 
од денот на објавувањето вр „Службен лист на 
СФРЈ". • 

Е. п. бр. 532 
18 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

762. 
1 1 I 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за осно-
вите на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 
и 38/80). врз, основа на согласност на надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ЦИГАРИ 
/ ' / 

, 1. Цените за цигари — пакување од 20 парчиња 
во продажбата на мало • се формираат така што 
највисоките малопродажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: / 

.1) екстра, цигари врз чие производство не се при-
менуваат прописите за југословенските стандарди, и 
тоа за: 
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Динари 

а) »Marlboro«, »Dunhill« 61,50 
б) »Kent«, »Winston«, »Chesterfield 100 mm« 55,30 
в) »НБ«, »Astor«, »Ѕап«, »Partner, 120 Ѕ«, 

»Milde Sorte-box«, »Ernte 23« 39,30 
i) »Lord«, »Milde Sorte«, »Astor Mild«, »Che-

sterfield 35 mm«, »Kentaur«, »Montene-
gro«, »Ronhill-export«, »Ambasada inter-
national«, »Extra Long«, »Mediteran«, Re-
publika«, »Croatia box«, »Filter 160 box«, 
»Bond. Street-Mild«, »Bond-Street-Mild 
85 mm« 31,50 

д) »Filter Driia«, »Zodijak«, »Filter CD«, »Re-
Н«, »Amor 100 mm«, »Filter 160«, »Croa-
tia«, »Adrija, export«, »Golf«, »Filter 06«, 
»Amor 85 mm«, »Bled Mild«, »Consul«, 
»Multifilter С«, »Partner 100 Ѕ«, »Ronhill«, 
»ЛЅ«, »Gold«, »Tin«, »Jadran box«, »Ex-
tra Lider«, »Renta«, »Filter Caneo exclu-
ziv«, »Sedef«, »Dijamant«, »BF — без фил-
тер« 28,10 

ѓ) *\Bond«, »Оѕкаг« ' ' 26,40 
2) За дигари на чие производство се примену- • 

ваат прописите за југословенските стандарди, и тоа: 

I квалитетна група 
И квалитетна група 
Ша квалитетна група' 
Шо квалитетна група 
IV квалитетна група 

Динари 

19,60 
17,20 
14,70 
12,80 
9,80 

2. Во цената од точка 1 нк оваа одлука е вклу-
чен основниот данок на промет на производи. 

Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклучено 
учеството за покритие на трошоците на прометот во 
апсолутен износ' кој според прописите постоеше на 
денот на влегувањето во сила на Одлуката за опре-
делување на највисокото ниво на цените за сите 
производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/82, 54/82 и 65/82). 

3* Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат? со работи на прометот и други организации 
шао продаваат цигари на големо односно на мало 
(во натамошниот текст: организациите) и имателите 
на дуќани — граѓани што самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани (во натамошниот текст: имателите на 
дуќани), кои продаваат цигари на мало, ќе ги 'зголе-
мат постојните продажни цени "во прометот на го-
лемо односно на мало за цигарите на залихи, и тоа: 

1) за екстра цигари на чие, производство не се 
применуваат прописите за југословенските стандар-
ди, и тоа за: -

Динари за 
пакување 

од 20 пар-
чиња 

а) »Marlboro« 11,50 
б) »Kent«, »Winston«, »Chesterfield 100 

mm« 10Ј30 
в) »НВ«, »'Astor«, »Ѕап«, »Partner 120 Ѕ«, 

»Milde Sorte-box«, »Ernte 23« ч 7,30 

Динари за 
пакување 
од 20 пар-

чиња 

г) »Lord«, »Milde Sorte«, »Astor Mild«, 
»Chesterfield 85 mm«, »Kentaur«, «Mon-
tene^ro«, »Ronhill-export«, »Ambasada 
international«, Extra Long«, »Medite-
ran«,, »Republika«, »Croatia box« »Filter 
160 box«, »Bond-Street-Mild«, »Bond-
-Street-Mild 85 mm« 7,50 

д) »Filter Drina«V »Zodijak«, »Filter CD«, 
• »Reli«, »Amor 100 mm«, »Filter 160«, 

»Croatia«, »Adrija export«, »Golf«, »Fil-
ter, 06«, »Amor 85 mm«, »Bled Mild«, 
»Consul«, »Multifilter С«, »Partner 100 
Ѕ«, »Ronhill«, »АЅ«, »Gold«, »Tin«, »Ja-
dran box«, »Extra Lidcr«, »Renta«, »Fil-
ter Canco excluziv«, »Sedef«,, »Dija-
mant«, »BF-без филтер« 6,10 

ѓ) »Bond«, »Oskar« 5,40^ 

2) за цигари на 'Чие производство се применуваат 
прописите за југословенските стандарди, и тоа: 

Динари за 
пакување 

. , од 20 пар-
чиња 

I квалитетна група . 
II квалитетна група ^ 
Ш а квалитетна група 
II16 квалитетна група 
IV квалитетна група 

1,70 
1,50 
1,30 
1,20 
0,90 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количини цигари од точка 3 на 
оваа одлука затечени на ден 23 ноември 1982 година, 
како и на сите количини тие цигари што до тој ден 

• им се факту рпр ани на организациите и имателите на 
дуќани од организациите на здружен труд што прог 
изведуваат цигари односно од добавувачите (стоки 
на пат). 

5. Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни од вкупно пресметаниот износ според точка 3 
на оваа одлука настанат, со зголемување на цените 
за цигари (на залихи и стоки ,на пат да го издвојат-
зголемениот износ на данокот ш промет настанат со 
пресметување на тој данок врз цените на цигари ут-
врдени со оваа одлука и тој износ да го уплатат на 
сметка број C40-21I7 — Основен данок на промет на 
преработки од тутун (тар. број 3 од Тарифата на 
основниот данок на промет). 

Данокот на промет што организациите и има-
телите на дуќани се должни да го уплатат на смет-
ката од став 1 на оваа точка изнесува: 

, 1) за екстра квалитетни цигари на чие произ-
водство не се применуваат прописите за југословен-
ските стандарди, и тоа за: 

Динари за 
пакување " 
од 20 пар-

а) »Marlboro« • 
б) »Kent«, »Winston«, »Chesterfield 100 

11,50 

10,30 
в) »НВ«, »Astor«, »NSan«, »Partner 120 Ѕ«, 

»Milde Sorte-box«, »Ernte 23« ' 7,30 
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Динари ^ за 
. пакување 
од 20 пар-

чиња 

г) »Lord«, »Milde Sorte«, »Astor Mild«, 
»Chesterfield 85 mm«, »Kentaur«, «Mon-
tenegro«, »Ronhill-export«, »Ambasada 
international«, Extra Long«, »Medite-
ran«,, »Republil^a«, »Croatia box« »Filter 
160 box«, »Bond-Street-Mild«, »Bond-
-Street-Mild 85 mm« 7,50' 

д) »Filter Drina«, »Zodijak«, »Filter CD«, 
»Reli«, »Amor 160 mm«, »Filter 160«, 
»Croatia«, »Adrija export«, »Golf«, »Fil-
ter 06«, »Amor 85 mm«, »Bleid Mild«, 
»Consul«, »Multifilter С«, »Partner 100 
Ѕ«, »Ronhill«, »АЅ«, »Gold«, »Tin«, »Ja-
dran box«, »Extra Lider«, »Rental, »Fil-
ter Caneo excluziv«, »Sedef«, »Dija-
mant«, »BF-без филтер« 6,10 

ѓ) »Bond«, »Оѕкаѓ« 5,40 

2) за цигари на чие производство се примену-
ваат прописите за југословенските стандарди, и тоа: 

t Динари за 
v пакување 

од ^0 пар-
чиња 

I квалитетна група 
II квалитетна група 
Ша квалитетна група 
Шо квалитетна група 
IV квалитетна група 

1,70 
1,50 
1,30 
1,20 

0,90 

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

Е. п. бр. 535 \ 
22 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

„ . Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

6. Со парична казна од 5.000 до 30,000 динари 
ќе се казани за прекршок организацијата ако не пос-
тапи според точка 4 односно точка 5 на оваа одлука 
или ако во пописот на залихите и стоките на пат не 
прикаже точни податоци за тие стоки. 

За дејствието од став 1 на dBaa точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

7. Со парична казна од l'O.OOO динари ќе се казни 
за прекршок имателот на дуќан ако не постапи спо-
ред точка 4 односно точка 5 на оваа одлука или ако 
во пописот на залихите и стоките на пат не прика-
же точни податоци за тие стоки. 

8. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, ќ е се преиспита дали постојат причини 
за задржување на оваа одлука во сила. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на 
формирање на малопродажните цени за цигари 
(„Службен лист ла СФРЈ", бр. 27/82, 36/82 и 45/82). 

7G3. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласноста на ре-
публичките и покраинските органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛА&А ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 
ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 

1982 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоките за 
кои се плаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки во 1982 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/81) во точ-
ка 1 процентот: „6°/о" се заменува со процентот: 
„8%". 

2. Оваа одлука се применува на увозрт на стоки 
што ќе се изврши од 1 до 31 декември 1982 година. 

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

Е. п. бр. 534 
22 новември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страт 

759„ 

760. 

761. 

Уредба за измена на Уредбата за зголе-
мување, намалување, односно укинување 
на стапките на основиот данок на промет 
на определени производи — — 
Одлука за највисоките , цени за млеко и 
за згоени пилиња — број лери — 
Одлука за формирање на највисоките це-
ни за излупен ориз — — — — 

762. Одлука за формирање на малопродажни-
те цени за цигари — — — — — — 

763. Одлука за измени на Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои се плаќа посе-
бна давачка за израмнување на даночното 

, оптоварување на увезените стоки во 1982 
година — — — — — — — 

— 1613 

— 1613 

— 1614 

1616 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошто фах 226. — Директор и главен и одговорен уреди* 
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