
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
данне и« српскохрватски односно хрватскосрп-
скн, словенечки, мдкедонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 280 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак* 
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Поигт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредници 
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

498. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗА СОЈУЗ-

НИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основите на системот на стоковните резерви и 
за сојузните стоковни резерви, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 
година. 

П бр. 591 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

И ЗА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Законот за основите на системот на стоковните 

резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/84) во член 11 се додаваат нови ст. 2 и 3, 
кои гласат: 

„Во случај на големи растројства на пазарот, стоков-
ните резерви се користат истовремено и со единствена 
примена на мерките на интервенции на пазарот. 

За истовремено користење и единствена примена на 
мерките од став 2 на овој член одлучува Сојузниот из-
вршен совет, во соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и со извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини.". 

Член 2 
Во член 14 зборовите: „во врска со формирањето, об-

новувањето и користењето на стоковните резерви" се за-
менуваат со зборовите: „во поглед на видот, обемот и ди-
намиката на формирањето и обновувањето на стоковните 
резерви, како и во поглед на начинот на користењето на 
тие резерви за интервенции на пазарот". 

Член 3 
Во член 21 став 1 по зборовите: „користење и" се до-

дава зборот:„глобално". 
Во став 2 по зборот: „разместување" се додаваат збо-

ровите: „по локациите". 

Член 4 
Во член 27 став 2 по зборовите: „да набави стоки" се 

додаваат зборовите: „на домашниот пазар", а зборовите 
во заградата: „интервентен увоз" се бришат. 

Став 4 се менува и гласи: 
„За преземените мерки од став 2 на овој член Дирек-

цијата го известува Сојузниот извршен совет, а со годиш-
ниот извештај за работењето со сојузните стоковни резер-
ви и Собранието на СФРЈ", 

Член 5 
Во член 28 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Ако стоките не можат да се продадат на начинот од 

ст. 1 и 2 на овој член, Дирекцијата може да ги продаде со 
непосредна погодба во согласност со функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на пазарот." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 6 
По член 29 се дадава нов член 29а, кој гласи: 

„Член 29а 
Купувањето на стоки за сојузните стоковни резерви и 

продажбата на стоки од сојузните стоковни резерви зара-
ди интервенции на пазарот се врши според цените и под 
условите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.". 

Член 7 
Во член 32 по зборот: „цени", се додаваат зборовите: 

„купувањето и". 

Член 8 
Во член 38 се додаваат два нови става кои гласат: 
„Интервентниот увоз од став 1 на овој член може да 

се врши заради обезбедување усогласеност на односот на 
понудата и побарувачката, спречување на монополското 
однесување или влијание врз нивото на цените на опреде-
лени производи. 

Сојузниот извршен совет, во соработка со извршните 
совети на републиките и на автономните покраини, одлу-
чува за потребата од увозот на стоки од став 1 на овој 
член.". 

Член 9 
Во член 42 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„Обновувањето на стоки, во согласност со програма-

та од став 1 на овој член, се врши со размена, позајмица и 
продажба на стоките, за што одлучува директорот на Ди-
рекцијата, со согласност од функцонерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на паза-
рот. 

Обновувањето на стоки од став 2 на овој член се 
врши според редоследот од тој став.". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, зборот: 
„заменуваат" се заменува со зборот: „разменуваат", а збо-
рот: „заменети" - со зборот: „разменети". • 

Досегашните ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 10 
По член 42 се додава нов член 42а, кој гласи: 
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„Член 42а 
Стоките набавени во смисла на член 27 став 2 од овој 

закон или откупени по заштитни цени во количества пого-
леми од количествата утврдени со Програмата, Дирекци-
јата може да ги продаде на домашниот или на странскиот 
пазар под условот и на начинот што ќе ги определи Сојуз-
ниот извршен совет.". 

Член И 
Во член 52 став 1 по точка 4, точката на крајот се за-

менува со точка и запирка и се додава нова точка 5, која 
гласи: 

„5) ги врши работите во врска со реализацијата на 
помошта на неразвиените земји и на земјите во развој, ако 
за тоа одлучи Сојузниот извршен совет.". 

Член 12 
Во член 69 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За продажбата на недвижности што се дотраени, за-

старени или не се потребни за сојузните стоковни резрви 
одлучува Сојузниот извршен совет, на предлог од дирек-
торот на Дирекцијата кој го дава на претходно прибавено 
мислење од функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на пазарот.". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по зборо-
вите: „предмети" се става запирка и се додаваат зборови-
те: „на недвижности", а зборовите: „од став 1" се замену-
ваат со зборовите: „од ст. 1 и 2". 

Член 13 
Член 74 се менува и гласи: 
„Одговорното лице во организацијата на здружен 

труд или во друго правно лице со кое е склучен договор за 
сместување и чување на стоки на сојузните стоковни ре-
зерви, кое тие стоки неовластено ги користи или ги отуѓи, 
или им ја промени намената или складишниот простор, 
или. на друг начин располага со тие стоки спротивно со 
договорот, ќе се казни за кривично дело со затвор до три 
години. 1 

Ако поради делот од став 1 на овој член настапила 
имотна штета која надминува 500.000 динари, одговорно-
то лице од тој став ќе се казни со затвор од една година до 
пет години.". 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

499. 
Врз основа на член 315~точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 

БАНКАРСКИОТ И КРЕДИТНИОТ СИСТЕМ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 23 јуни 1986 година. 

П бр. 592 
23 јуни 1986 година 
Београд 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА БАНКАРСКИОТ И КРЕДИТНИОТ СИС-

ТЕМ 

Член 1 
Во Законот за основите на банкарскиот и кредитниот 

систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/85 и 9/86) во член 
15 по зборовите: „корисниците на кредитите" се додаваат 
зборовите: „и навреме да изврши контрола на поднесена-
та документација со вистинската состојба на извршените 
работи и на нивната согласност со намената утврдена во 
договорот за кредит". 

Член 2 
Во член 78 став 1 по точка 6 се додава нова точка ба, 

која гласи: 
„6а) решава за начинот на навремената контрола спо-

ред видовите на кредитите;". 

Член 3 
По член 209 се додава нов член 209а, кој гласи: 

„Член 209а 
Основните и други организации на здружен труд се 

должни средствата на кредитот добиен од банката да ги 
користат исклучително за намените предвидени со дого-
ворот за кредит". 

Член 4 
Во член 218 став 1 точка 1 по зборовите: „корисници-

те на кредити" се додаваат зборовите: „и ако банката не из 
врши навреме контрола на поднесената документација и 
на намената утврдена со договорот за кредит". 

Член 5 
По член 218 се додава нов член 218а, кој гласи: 

„Член 218а 
За стопански престап ќе се казни со парична казна од 

500.000 до 10,000.000 динари основната или друга органи-
азција на здружен труд ако кредитите добиени од банката 
не ги користи за намените предвидени со договорот за 
кредит (член 209а). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во основната или во друга орга-
низација на здружен труд со парична казна од 50.000 до 
500.000 динари. 

Одговорното лице во основната или во друга органи-
зација на здружен труд кое е осудено за стопанскиот пре-
стап од став 1 на овој член на парична казна од најмалку 
200.000 динари не може да врши раководни должности во 
основната или во друга организација на здружен труд за 
време од две години од денот на правосилноста на пресу-
дата.". 

Член 6 
Во член 223 по став 1 се додаваат четири нова става, 

кои гласат: 
„За упис на промената во судскиот регистар банките 

мораат да имаат, покрај усогласена Самоуправна спогод-
ба и мислење од Народната банка на Југославија за оп-
штествено-економската оправданост на продолжувањето 
со работа на банката врз основа на економско-финансис-
киот елаборат, а во случај на негативно мислење од На-
родната банка на Југославија - и конечна одлука од собра-
нието на банката. 

За мислењето на Народната банка на Југославија 
банката е должна да ги извести своите основачи и истото 
да го разгледа на собранието на банката. 

Ако мислењето на Народната банка на Југославија за 
продолжувањето со работа на основната банка е негатив-
но а основачите на банката не го прифаќаат, народната 
банка на републиката односно народната банка на авто-
номната покраина е должна да го извести надлежниот со-
бор на собранието на републиката односно надлежниот 
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собор на собранието на автономната покраина за негатив-
ното мислење од Народната банка на Југославија и за за-
земениот став во собранието на банката. 

Собранието на банката е должно да го разгледа ста-
вот на надлежниот собор на собранието на републиката 
односно на надлежниот собор на собранието на автоном-
ната покраина и да донесе конечна одлука.". 

Досегашниот став 2 станува став 6. 
Досегашниот став 3, кој станува став 7, се менува и 

гласи: 
„Основната банка може да се запише во судскиот ре-

гистар ако, покрај условите од овој закон и позитивното 
мислење од Народната банка на Југславија за исполнува-
њето на условите за продолжување на работата на основ-
ната банка, обезбеди износ од 6.000,000.000 динари по ос-
нова: 

1) на средствата на динарските депозити орочени над 
три месеци и динарската противвредност по основ на де-
визното штедење орочено над 12 месеци за средствата де-
понирани кај Народната банка на Југославија, со состојба 
на ден 31 декември 1985 година; 

2) на средствата на фондот на солидарната одговор-
ност, резервниот фонд и фондот на основните средства, со 
состојба по завршната сметка за 1985 година.". 

Во став 4, кој станува став 8, зборовите: „од став 3" се 
заменуваат со зборовите: „од став 7". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

500. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисници-
те на општествени средства, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 го-
дина. 

П бр. 593 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕБЕЗДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КО-

РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-

рисниците на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84 и 
24/86) во член 3 став 1 точка 4, зборот: „банка" се замену-
ва со зборовите: „основна и здружена банка". 

Во став 2 зборот: „банка" се заменува со зборовите: 
„основна и здружена банка". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Интерната банка, врз основа на овластувањето од 

основната однсоно од здружената банка може да ги авали-
ра мениците до износот на овластувањето од името и за 
сметка на тие банки, освен мениците по основ на инвести-
ции." 

Член 2 
Во член 13 став 3 зборот: „банката" се заменува со 

зборовите: „основната односно здружената банка, и ин-
терната банка по овластување од основната односно од 
здружената банка". 

Член 3 
Во член 14 зборот: „Банката" се заменува со зборови-

те: „Основната односно здружената банка". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Краткорочниот кредитен потенцијал на основната 

односно на здружената банка се товари и за износот на да-
дените овластувања на интерната банка, во согласност со 
член 3 став 3 на овој закон." 

Член 4 
Во член 16 став 5, запирката и зборовите: „па и во 

случај ако таквата меница не ја индосира" се бришат. 

Член 5 
Во член 24 став 2 зборот: „банката" се заменува со 

зборовите: „основната односно здружената банка". 

Член 6 
Во член 25 зборот: „гарантот" се заменува со зборо-

вите: „Основната односно здружената банка". 
Се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Интерната банка може да даде гаранција до износот 

на својот кредитен потенцијал. 
Организацијата на здружен труд може да му даде га-

ранција на друг корисник на општествени средства нај-
многу до износот на трајните обртни средства утврдени 
според завршната сметка на претходната година, под ус-
лов во последните шест месеци што му претходат на дава-
њето на гаранцијата да немал евидентирани неизвршени 
обврски кај Службата на општественото книговодство." 

Член 7 
Во член 43 став 1 зборот: „банката" се заменува со 

зборовите: „основната и здружената банка". 
Во став 2 зборот: „банка" се заменува со зборовите: 

„основната односно здружената банка", а зборот: „банка" 
се заменува со зборовите: „основната односно здружената 
банка". 

Член 8 
Во член 44 став 4 точка 3 на крајот точката се замену-

ва со точка и запирка и се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) начинот на утврдување на износот до кој интерна-

та банка односно организацијата на здружен труд може да 
му дава гаранција на друг корисник на општествени сред-
ства, како и начинот на давање на овластувањето од член 
1 став 3 на овој закон од страна на основната односно на 
здружената банка." 

Член 9 
Во член 49 став 1 точка 7 зборовите: „чек или" се бри-

шат. 

Член 10 
Во член 52 став 2 се брише. 

Член 11 
Во Законот за измени и дополненија на Законот за 

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/86), 
во член 33 зборовите: „наредниот ден од денот на објаву-
вањето во „Службен лист на СФРЈ", се заменуваат со збо-
ровите: „на 20 мај 1986 година". 
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Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

501. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПЛЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДО-
ХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

ПРИХОДОТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за утврдување и распоредување на вкупниот при-
ход и на доходот и за утврдување и распоредување на при-
ходот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 23 јуни 1986 година. 

Е бр. 594 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 
ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАС-

ПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ 

Член 1 
Во Законот за утврдување и распоредување на вкуп-

ниот приход и на доходот и за утврдување и распоредува-
ње на приходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/84,39/85 
и 70/85) по член 112в се додава нов член 112г, кој гласи: 

„Член 112г 
Основната организација може да одлучи, при изра-

ботката на периодичните пресметки во 1986 година и на 
завршната сметка за 1986 година, за износот на каматите 
на обртните средства и за износот на негативните курсни 
разлики по основ за задолжувањето за обртни средства, по 
намалувањето за износот на позитивните курсни разлики 
По кредитите и другите пласмани во девизи што ќе ги на-
плати во 1986 година, да го намали износот за кој ја усог-
ласува вредноста на залихите, според одредбите на член 
34 од овој закон (ефект на ревалоризацијата). 

Основната организација може да одлучи, во соглас-
ност со одредбите од член 30 на овој закон, врз товар на 
обртните средства по основ на залихи на надворешно про-
изводство, со состојба на последниот ден на пресметков-
ниот период во 1986 година, да го пресмета износот на ка-
матата на обртните средства со кој не го намалила изно-
сот за кој ја усогласува вредноста на залихите според од-
редбите на член 34 од овој закон. 

Основната организација која, според потврдата на 
Стопанската комора на Југославија, има утврдена заед-
ничка програма за развој на производството и извозот, од-
носно за супституција на увозот за периодот од 1986 до 

1990 година од суштествено значење за хармоничен сто-
пански развој на земјата, ако со таа програма е предвиде-
но учеството на производството за извоз односно за суп-
ституција на увозот во вкупното производството да изне-
сува над 50%, може да одлучи износот на негативните кур-
сни разлики по основ на задолжувањето за обртни сред: 
ства со кој не го намалила износот за кој ја усогласува 
вредноста на залихите според одредбите на член 34 од 
овој закон, да го надомести во 1986 година најмалку во ви-
сочината на износот што се однесува на втасаните обвр-
ски во девизи. 

Износот на позитивните курсни разлики по наплате-
ните кредити и другите пласмани во девизи во 1986 годи-
на, по намалувањето за износот на негативните курсни 
разлики од став 1 на овој член, основната организација го 
внесува во деловниот фонд со намена за трајни обртни 
средства или во фондот за унапредување на материјална-
та основа на трудот со намена за научноистражувачка и 
истражувачко-развојна работа за новите извозни програ-
ми и за програмите за супституција на увозот." 

Член 2 
По член 112г се додава нов член 112д, кој гласи: 

„Член 112д 
Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 

казни за стопански престап основната организација или 
друга организација на здружен труд ако износот на пози-
тивните курсни разлики по наплатените кредити и други-
те пласмани во девизи во 1986 година не го внесе во делов-
ниот фонд (член 112г став 4). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се каз-
ни одговорното лице во основната организација или во 
други организација на здружен труд." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмит ден од денот на об-

јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

502. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗ-
ВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГО-

ДИЕ НА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со општествените средства за нестопански и 
непроизводствени инвестиции во второто полугодие на 
1986 година и во 1987 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 го-
дина 

П бр. 595 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Брандечиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАН-
СКИ И ^ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 

ГОДИНА 

Член 1 
Основните и други организации иа здружен труд и 

нивните заедници, договорните организации на здружен 
труд, банките и другите финансиски организации, заедни-
ците за осигурување имоти и лица, заедниците за ризици и 
заедниците за реосигурување, земјоделските и други за-
други и основните задружни организации во нивниот сос-
тав, основните и работните организации на кооперанти и 
други форми на здружување на земјоделците или на други 
индивидуални земјоделски производители, стопанските 
комори и други општи здруженија, самоуправните интере-
совни заедници и нивните сојузи, месните заедници, ра-
ботните заедници, другите самоуправни организации и за-
едници и нивните здруженија, општествено-политичките 
организации и други општествени организации, општес-
твено-политичките заедници и нивните органи, организа-
ции и фондови, други државни органи и органи на оп-
штествената заедница и други општествени правни лица, 
како и други организации и заедници и други правни лица 
кои располагаат со општествени средства (во натамошни-
от текст: корисници на општествени средства) не можат 
да располагаат со општествените средства за инвестиции 
во градежни објекти, што служат за вршење на нестопан-
ски и непроизводствени дејности во второто полугодие на 
1986 година и во 1987 година. 

Член 2 
Во смисла на овој закон: 
1) под инвестиции се подразбира вложување на оп-

штествени средства за купување, изградба и доградба на 
градежни објекти, вложување на општествени средства во 
градежни објекти на други корисници и вложување на 
средства за повеќегодишен закуп на градежни објекти; 

2) под општествени средства се подразбираат сред-
ствата со кои располага корисникот на општествени сред-
ства, без оглед на начинот на нивното прибавување, освен 
средствата обезбедени со самопридонес на граѓаните што 
е воведен со референдум; 

3) под доградба на градежни објекти се подразбираат 
и реконструкциите, адаптациите и модернизацијата со кои 
се менува капацитетот и намената на градежниот објект; 

4) под градежни објекти што служат за вршење на не-
стопански и ^производствени дејности се подразбираат 
згради и други градежни објекти што со површина поголе-
ма од 50% се наменети за вршење на нестопански и ^про-
изводствени дејности, што се утврдува во инвестиционата 
програма односно во инвестиционо-техничката докумен-
тација врз основа на која се пристапува кон изградба на 
објектот; 

5) под нестопански дејности се подразбираат дејнос-
тите што според Одлуката за единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 
77/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85 и 28/86) се распоредени 
во областите од 11 до 14; 

6) под непроизводствени дејности се подразбираат 
административно-стручните и помошните работи од член 
400 на Законот за здружениот труд, како и комерцијалните 
работи. 

Под претсметковна вредност се подразбира вреднос-
та на работите и материјалите и другите трошоци за из-
градба односно за доградба на градежните објекти. 

Вредноста на работите и материјалите и другите тро-
шоци за изградба односно за доградба .на градежните об-
јекти се сметаат според износите утврдени во инвестицио-
ната програма односно во инвестиционо-техничката доку-
ментација врз основа на која се пристапува кон изградба 
односно кон доградба на објектот, во согласност со зако-
нот. 

Член 3 
По ислучок од член 1 на овој закон, корисникот на 

општествени средства може да располага со општествени-

те средства и за плаќање на обврски врз основа на инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето кои, во согласност 
со сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, 
дадени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ка-
ко и за плаќање на издатоците што се однесуваат на за-
штитата на градежните објекти чија изградба односно до-
градба се запира. 

Член 4 
По исклучок од член 1 на овој закон, корисниците на 

општествени средства можат општествени средства да ко-
ристат за изградба на градежни објекти наменети за несто-
пански и ^производствени дејности започнати до денот 
на влегувањето во сила на овој закон, односно за започну-
вање изградбата на нови такви објекти, ако е тоа предви-
дено со закон. 

Корисниците на општествени средства од став 1 на 
овој член можат да користат општествени средства за из-
градба на објектите наменети за нестопански и ^произ-
водствени дејности во рамките на вкупниот износ на оп-
штествените средста користени во 1986 година во репуб-
ликата односно во автономната покраина, со тоа што тој 
износ не може да биде поголем од износот на исплатите за 
инвестиции во градежни објекти наменети за нестопански 
и ^производствени дејности извршени во 1984 година, 
зголемени за стапката на растежот на цените на мало во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
1985 година, а според податоците објавени од страна на 
Сојузниот завод за статистика. 

Корисниците на општествени средства од став 1 на 
овој член можат во 1987 година да користат општествени 
средства за изградба на објектите наменети за несталан-
ски и ^производствени дејности во републиката односно 
во автономната покраина, со тоа што ТОЈ ИЗНОС не може да 
биде поголем од износот до кој можат да се вршат испла-
ти според став 2 на овој член, зголемен за 60% од процен-
тот на растежот на цените на мало во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во 1986 година, а според 
податоците објавени од страна на Сојузниот завод за ста-
тистика. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет ќе пропише за кои гра-

дежни објекти за нестопански и ^производствени дејнос-
ти започнати до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон можат органи и организации на федерацијата да ко-
ристат општествени средства, односно за кои објекти за 
нестопански и ^производствени дејности може да започ-
не изградба по влегувањето во сила на овој закон, врз ос-
нова на посебна програма. 

Член 6 
Заради спроведувањето на овој закон, надлежниот 

орган во републиката односно во автономната покраина 
ќе утврди програма на изградбата на градежните објекти 
наменети за нестопански и ^производствени дејности за 
кои, согласно со ограничувањето од член 4 на овој закон, 
со закон на републиката односно на автономната покраи-
на е предвидено дека можат да се продолжат или да започ-
нат да се градат по влегувањето во сила на овој закон. 

Член 7 
Со парична казна од 500.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап корисникот на општествени 
средства: 

1) ако општествени средства користи за инвестиции 
во градежни објекти што служат за вршење на нестопан-
ски и ^производствени дејности (член 1); 

2) ако во поглед на определувањето на инвестициите 
во градежните објекти што служат за вршење на нестопан-
ски и ^производствени дејности не постапи според одред-
бите на член 2 од овој закон (член 2); 

3) ако општествените средства ги користи за несто-
пански и непроизводствени инвестиции за кои со пропис 
на Сојузниот извршен совет односно со закон на републи-
ката или на автономната покраина не е пропишана 
можноста да се продолжи односно да започне изградбата 
по влегувањето во сила на овој закон (чл. 4 и 5). 
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За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице на корисникот на општествени средства 
со парична казна од 50.000 до 500.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во органот и во организацијата на оп-
штествено-политичката заедница, во државниот орган и 
во месната заедница со парична казна од 50.000 до 500.000 
динари. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

503. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗА 
ЗЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО, ЗА 

1986 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремена забрана на рас-

полагањето со дел од општествените средства за лични 
доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и за 
определени трошоци на работењето, за 1986 година, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 23 јуни 1986 година. 

П. бр. 596 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

/ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИН-
НИ ДОХОДИ, ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ НА 

ч РАБОТЕЊЕТО, ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон привремено се забранува располагање 

со дел од општествените средства од страна на организа-
циите на здружен труд, на работните заедници и на други 
општествени правни лица што користат општествени 
средства и на нивните работни заедници (во натамошниот 
текст: корисници на општествени средства) за лични дохо-
ди, за заедничка потрошувачка на работниците и за опре-
делени трошоци на работењето, за 1986 година. 

Член 2 / 
V 

Корисникот на општествени средства за 1986 го идна 
не може да располага со општествени средства за исплату-
вање на аконтации на чистите лични доходи над износот 
утврден според самоуправниот општ акт со кој се утврду-
ваат основите и мерилата според кои се врши распореду-
вање на чистиот доход и распределба на средствата за 
лични доходи, што е донесен во согласност со самоуправ-

ната спогодба што ја склучил односно кон која пристапил 
корисникот на општествени средства и со Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распределбата 
на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, со општествените договори што се склучени во 
републиката односно во автономната покраина и со други 
општествени договори со кои се уредуваат основите и ме-
рилата за самоуправно уредување на односите во стекну-
вањето и распоредувањето на доходот и во распределбата 
на средствата за лични доходи. —Јт 

Корисникот на општествени средства кој врши ис- Ј 
плата на чистите лини доходи во согласност со став 1 од 
овој член, при првата исплата е должен да достави до 
Службата на општественото книговодство ЈЈзјавадека са-
моуправниот општ акт, со кој се утврдуваат^бснОВите и 
мерилата според кои се врши распоредување на чистиот 
доход и распределба на средствата за лични доходи, е ј 
усогласен со самоуправната спогодба односно дека само- , 
управната спогодба е усогласена со општествениот дого- I 
вор. Ј 

При поднесувањето на периодичната пресметка за ^ 
периодот јануари-септември 1986 година, корисникот на ' 
општествени средства од став 2 на овј член е должен да ( 
достави до Службата на општественото книговодство 
мислење од координационото тело однсно од соодветното . 
тело за следење на спроведувањето на самоуправната спо- | 
годба, што ја склучил односно кон која пристапил корис- , 
никот на општествени средства дека самоуправниот општ Ј 
акт е усогласен со самоуправната спогодба и мислење од « 
координационото тело односно од соодветното тело за ј 
следење на спроведувањето на општествениот договор де- ј 
ка самоуправната спогодба е усогласена со општествени- I 
от договор. 

/ 

Член 3 % 

Организацијата на здружен труд од областа на сто-
панството која не донесла односно не го усогласила само-
управниот општ акт со самоуправните спогодби односно 
со општествените договори од член 2 на овој закон, не 
може да располага со општествени средства за исплатува-
ње на чистите лични доходи над износот што ќе го утврди 
во височина на просечниот месечен чист личен доход ис-
платен по работник во таа организација во соодветниот 
период на 1985 година, зголемен за проценот на растежот ~ 
на доходот по работник во стопанството на републиката 
односно на автономната покраина во 1986 година во од-
нос на истиот период од 1985 година, коригиран за про-
центот на отстапувањето на стапката на акумулативноста 
во организацијата на иста или сродна дејност - подгупа во 
републиката односно во автономната покраина (во ната-
мошниот текст: дејност). , 

Под стапка на акумулативноста, во смисла на овој за- Ј 
кон, се подразбира односот на акумулацијата спрема про- / 
сечно користените средства. Акумулацијата и просечно / 
користените средства се утврдуваат според Одлуката за I 
утврдување на акумулацијата и на просечно користените 
средства на организациите на здужен труд („Службен лист ; 
на СФРЈ", бр. 14/86). 

V 

Член 4 
Процентот на растежот на доходот по работник во 

стопанството на републиката односно на автономната по-
краина и стапката на акумулативноста на дејноста ги ут-
врдува Службата на општественото книговодство врз ос-
нова на податоците од последните периодични пресметки |< 
што организациите на здружен труд ги доставиле до * 
Службата на општественото книговодство во рок од 30 де- I 
на од денот на истекот на рокот пропишан за доставување ј 
на периодична пресметка и го објавува во службените вее- ' 
ници на републиките односно на автономните покраини. 

г г 

Член 5 \ Л 
Организацијата на здружен труд од областа на оп-

штествените дејности која не донесла односно не го усог-
ласила самоуправниот општ акт со самоуправните спо-
годби односно со општествените договори од член 2 на 
овој закон не може да располага со општествени средства 
за исплатување на аконтации на чистите лични доходи за 
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1986 година над износот на просечниот месечен чист ли-
чен доход по работник во таа организација во соодветни-
от период од 1985 година, зголемен за процентот на рас-
тежот на доходот во таа организација или во стопанство-
то на републиката односно на автономната покраина во 
1986 година во однос на истиот период,од 1985 година. 

Член 6 1 ^ 
Корисникот на општествени средства, освен органи-

зациите на здружен труд од областа на стопанството од-
носно на општествените дејности кој не донесол односно 
не го усогласил самоуправниот општ акт со самоуправна-
та спогодба односно со општествениот договор од став 2 
на овој закон, не може да располага со општествени сред-
ства за исплатување на аконтации на чистите лични дохо-
ди за 1986 година над износот на просечниот месечен чист 
личен доход по работник кај тој корисник на општествени 
средства исплатен во соодветниот период од 1985 година, 
зголемен за процентот на растежот на доходот по работ-
ник во стопанството на републиката односно на автоном-
ната покраина во 1986 година во однос на истиот период 
од 1985 година. 

Износот утврден во согласност со став 1 од овој член 
се намалува за пет процентни поени. 

Член 7 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на трудот, здравството и соци-
јалната заштита, во спогодба со функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
финансиите, во рок од 30 дена ќе го пропише начинот на 
утврдување на износот на средствата што корисникот на 
општествени средства може да ги користи за исплата на 
чистите лични доходи за 1986 година. 

Член 8 
Корисникот на општествени средства кој во завршна-

та сметка за 1985 година искажал непокриена загуба, од-
носно кој ќе искаже загуба во периодичната пресметка во 
1986 година, исплата на чистите лични доходи може да 
врши во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат 
санацијата и престанокот на организациите на здружен 
труд. 

Член 9 
Корисникот на општествени средства може, заради 

примена на овој закон, да одлучи периодичната пресметка 
да ја составува во 1986 година и по истекот на секој месец. 

Периодичната пресметка од став 1 на овој член ко-
рисникот на општествени средства ја доставува до 
Службата на општественото книговодство. 

Член 10 
Корисникот на општествени средства не може во 

1986 година да располага со општествени средства за заед-
ничка потрошувачка над износот утврден според самоуп-
равниот општ акт што е донесен во согласност со самоуп-
равната спогодба и со општествениот договор со кои се 
уредуваат основите и мерилата за самоуправно уредување 
на односите во стекнувањето и распоредувањето на дохо-
дот и на средствата за лични доходи, а најмногу по еден 
работник во височина на едномесечниот чист личен доход 
остварен по работник во стопанството на републиката од-
носно на автономната покраина по завршната сметка за 
1985 година. 

Одредбите на став 1 од овој член не се однесуваат на: 
1) средствата што се користат за станбена изградба и 

за остварување на солидарност во изградбата и користе-
њето на становите; 

2) обврските што се плаќаат од средствата за заед-
ничка потрошувачка по кои должничко-доверителскиот 
однос настанал до денот на влегувањето во сила на овој 
закон, во согласност со одредбите на Законот за обезбеду-
вање на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78, 31/83, 70/84 и 24/86); 

3) објектите и опремата за заедничка потрошувачка 
за кои должничко-доверителскиот однос е заснован до де-

нот на влегувањето во сила на^овој закон, во согласност со 
одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето поме-
ѓу корисниците на општествени средства. 

Член 11 
Корисниците на општествени средства што, според 

Одлуката за Единствената класификација на дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 
71/83, 68/84, 76/85 и 28/86), се распоредени во следните 
гранки односно групи: банкарство (гранка 1101), осигуру-
вање на имоти и лица (гранка 1102), Служба на општестве-
ното книговодство (група 14014) и здруженија на органи-
зациите на здружен труд (гранка 1403), освен издатоците 
за автоматска обработка на податоците во Службата на 
општественото книговодство, како и работните заедници 
на организациите на здружен труд и на други општестве-
ни правни лица, освен работните заедници формирани во 
согласност со член 379 од Законот за здружениот труд, 
можат во 1986 година да располагаат со општествени 
средства за издатоци што имаат карактер на материјални 
трошоци и на други трошоци на работењето до износот 
на овие трошоци во 1985 година зголемен за процентот на 
растежот на цените на мало во 1986 година во однос на ис-
тиот период од 1985 година. 

Член 12 
Корисникот на општествени средства, кон налогот за 

исплата на личните доходи, поднесува до Службата на оп-
штественото книговодство пресметка на средствата за ис-
плата на чистите лични доходи. у 

Член 13 
Со парична казна од 500.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација на здружен труд 
или друго општествено правно лице: 

1) ако општествените средства за исплата на чисти 
лични доходи ги користи над износот што ќе го утврди во 
согласност со чл. 2 до 6 од овој закон; 

2) ако општествените средства ги користи за заеднич-
ка потрошувачка на работниците, освен за намените и до 
износите што се изземени со овој закон (член 10); 

3) ако општествените средства ги користи за издато-
ци што имаат карактер на материјални и други трошоци 
на работењето над износот што ќе го утврди во соглас-
ност со член 11 од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд односно кај друго општествено правно лице 
со парична казна од 100.000 до 250.000 динари. 

Член 14 
Корисникот на општествени средства кој врши ис-

плата на чистите лични доходи според чл. 3 до 6 од овој 
закон првата пресметка на средствата За исплата на чис-
тите лични доходи ќе ја достави до Службата на општес-
твеното книговодство заедно со периодичната пресметка 
за периодот јануари-јуни 1986 година. 

Корисникот на општествени средства што на 
Службата на општественото книговодство не и доставува 
периодична пресметка, првата пресметка од став 1 на овој 
член ќе ја достави најдоцна до 30 јули 1^86 година. 

Член 15 \ / 
Корисникот на општествени средства што до денот 

на влегувањето во сила на овој закон исплатил чисти лич-
ни доходи за 1986 година во износ поголем од износот 
што ќе го утврди во согласност со овој закон, за износот 
на повеќе исплатените чисти лични доходи ќе го намали 
износот што, во согласност со овој закон, ќе го утврди за 
наредните месеци во 1986 година, со тоа што во секој ме-
сец да изврши намалување најмалку за 1/6 од повеќе ис-
платениот износ. 

Корисникот на општествени средства може да одлу-
чи намалувањето на средствата за чисти лични доходи, во 
согласност со став 1 од овој член, да не го врши под изно-
сот што ќе го утврди по еден работник во височина на 
просечниот месечен чист личен доход по работник во об-
ласта на стопанството исплатен за 1985 година, зголемен 
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до 50% од растежот на просечниот месечен чист личен до-
ход во 1986 година во однос на просечниот месечен чист 
личен доход по работник во областа на стопанството ис-
платен за 1985 година на територијата на републиката од-
носно на автономната покраина.' 

Член 16 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

504. 
Тргнувајќи од оценките дека политиката во областа 

на финансирањето на општите општествени и на заеднич-
ките потреби, утврдена со Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1986 до 1990 година, во 1986 година за перио-
дот јануари -јуни 1986 година не се остварува, а во врска 
со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и со член 116 од Де-
ловникот на Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/86 -
пречистен текст), Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1986 го-
дина, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
ПОТРЕБИ СО РАСТЕЖОТ НА ДОХОДОТ НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО СТОПАНСТВО 
1. Собранијата на социјалистичките републики и на 

социјалистичките автономни покраини да донесат пропи-
си за начинот на употребата,на вишоците со кои би се ре-
гулирало сите приходи на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересовни заедници од оп-
штествените дејности што ќе се остварат над нивото на 
растежот утврден со Резолуцијата за 1986 година во пери-
одот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година, да се издвојат на 
посебна сметка кај Службата на општественото книговод-
ство. 

2. Во републиките и во автономните покраини да се 
донесат прописи со кои ќе се регулира дека на општестве-
но-политичките заедници и на самоуправните интересов-
ни заедници привремено им се забранува располагањето 
со делот од општествените средства што ќе се остварат 
над додзволените рамки утврдени со Резолуцијата за 1986 
година во периодот од 1 јули др 31 декември 1986 година, 
како и да се обврзат општествено-политичките заедници и 
самоуправните интересовни заедници да ги намалуваат 
стапките сразмерно со утврдените вишоци на приходите 
односно да донесат прописи со кои престанува обврската 
за уплата на даноците и придонесите од доходот и од лич-
ните доходи на работниците. 

3. Во републиките и во автономните покраини да се 
донесат прописи со кои ќе се обезбеди буџетите на општи-
ните, меѓуопштинските заедници, градовите, републиките 
и автономните покраини да се задржат на ниво како што 
во почеткот на годината се донесени од своите собранија, 
освен за новите обврски што во текот на годината се ут-
врдени со прописи на федерацијата или со договор на ре-
публиките и на автономните покраини. Евентуално« зголе-
мување на буџетите може да се врши само од данокот на 
имот, односно од данокот на приходи на населението. 

4. Во републиките и во автономните покраини да се 
донесат прописи со кои ќе се обврзат собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните ин-
тересовни заедници од општествените дејности дека нема 
да воведуваат нови права на корисниците на општата и за-
едничката потрошувачка и дека нема да воведуваат нови 
обврски на стопанството. 

5. Во републиките и во автономните покраини да се 
преземат мерки со кои ќе се обврзат собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните ин-
тересовни заедници во областа на општествените дејности 
и во областа на материјалното производство да извршат 
во рок од три месеци неопходна ревизија на правата на ко-

рисниците на средствата за општа и заедничка потрошу-
вачка и тие права да ги сведат на ниво на растежот на по-
трошувачката утврден со Резолуцијата за 1986 година, ка-
ко и до крајот на годината да извршат рационализација 
на постојната мрежа институции во областа на општата л 
заедничката потрошувачка. 

6. Во републиките и во автономните покраини да се 
преземат мерки надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници, самоуправните интересовни заедници, 
банките, заедниците за осигурување имоти и лица, сто-
панските комори и на други корисници на општествени 
средства до крајот на септември 1986 година да ги нама-
лат износите на надоместите, провизиите, премиите, чле-
нарините и на другите приходи на корисниците на тие 
средства. 

7. Оваа препорака ќе се објави во „Службени лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 47 
24 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

505. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕ-

НИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
I. Организациите на здружен труд и други самоуп-

равни организации и заедници (во натамошниот текст: ор-
ганизациите) се должни до го известат Сојузниот завод за 
цени за зголемување на цените на своите производи од-
носно услуги во рок од 120 дена пред денот на почетокот 
на применување на тие цени. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува на 
следните производи и услуги: 

Производи што спаѓаат во 
дејност 

Гранка Група Подгрупа Назив 

1 2 3 4 

0107 
01071 

010713 

01072 010720 

ОНО 

ОШ 

Област 01 - Индустрија и 
рударство 
Црна металургија 
Производство на железо и 
челик 
Производство на валан, вле-
чен и кован челик: сите про-
изводи 
Производство на феролегу-
ри: сите производи 
Преработка на обоени мета-
ли: сите производи 
Производство на неметални 
минерали (без градежни ма-
теријали) 
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01111 Производство на неметални 
минерали (без соли) 

011119 Производство на други не-
метални минерали: сите 
производи 

0112 Преработка на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 0117 

01121 Производство на стакло 
011211 Производство на рамно 

стакло: сите производи 
01122 011220 Производство на оргноотпо-

рен материјал: сите произ-
води 

01123 Производство на порцулан 
и керамика 

011231 Производство на порцулан 
и керамика за домаќинство: 
сите производи 

01129 Преработка на други неме-
тални минерали 

011291 Производство на азбестни 
производи: сите производи 

011299 Друга преработка на неме-
тални минерали: сите произ-
води 

0113 Металопреработуванка деј-
ност 

01131 Производство на метален 
репродукционен материјал 

011311 Производство на леани,кова-
ни и пресувани производи: 
сите производи 

011312 Производство на метален 
инсталационен материјал: 
сите производи 

011313 Производство на алати: си-
те производи 

011315 Производство на бруќа, за-
ковки, вијци и други жичени 
стоки: сите производи 

011316 Производство на тркални 
легла: сите производи 

011319 Производство на други ме-
тални репродукциони мате-
ријали: сите производи 

01132 011320 Производство на метални 
градежни и други конструк-
ции: сите производи 

01139 011390 Производство на стоки за 
широка потрошувачка и 
други метални производи: 
сите производи 

0 П 4 Машиноградба 0118 
01141 Производство на машини и 

уреди (без електрични и зем-
јоделски) 

011412 Производство на градежни и 
рударски машини и уреди: 
сите производи 

011413 Производство на машини за 
обработка на метали и дрво: 
сите производи 

011419 Производство на други ма- 0119 
шини и уреди (без електрич-
ни и земјоделски): сите про-
изводи 

01143 011430 Производство на опрема за 
професионални и научни це-
ли, мерни и контролни ин-
струменти и уреди за авто-
матизација на управувањето 
(освен оние од гранка 0117): 
сите производи 

0115 Производство на сообраќај-
ни средства (без бродоград-
ба) 

01152 Производство на друмски 
возила 

011524 Производство на трактори: 
сите производи 

011527 Производство на делови и 
прибор за моторни возила: 
сите производи 
Производство на електрич-
ни машини и апарати 

01171 011710 Производство на електрич-
ни машини и уреди: сите 
производи 

01172 Производство на електрич-
ни и телекомуникациони 
уреди 

011724 Производство на мерна и 
регулациона опрема, на 
средства за управување и ав-
томатизација во индсутрија-
та и сообраќајот: електрич-
ни броила, еднофазни едно-
тарифни, електрични брои-
ла еднофазни двотарифни, 
електрични броила, три-
фазни еднотарифни, и три-
фазни двотарифни 

011729 Производство на неспомена-
ти електронски апарати и 
уреди: сите производи 

01173 011730 Производство на кабли и 
спроводници: сите произво-
ди 

01174 Производство на електрич-
ни апарати за домаќинство 

011741 Производство на термички 
апарати: сите производи 

011742 Производство на разладни 
апарати и уреди: сите про-
изводи 

011749 Производство на други апа-
рати за домаќинство: сите 
производи 

01179 Производство на други елек-
тротехнички производи 

011791 Производство на електроин-
сталационен материјал: сите 
производи 

011792 Производство на сијалици и 
луминисцентни цевки: сите 
производи 

011799 Производство на неспомена-
ти електротехнички произ-
води: сите производи 
Производство на базни хе-
миски производи 

01181 011810 Производство на хемикалии, 
освен за земјоделство: сите 
производи освен технички 
гасови 

01183 \ Производство на хемиски 
влакна и пластични маси 

011832 Производство на пластични 
маси: сите производи 
Преработка на хемиски про-
изводи 

01191 011910 Производство на лекови и 
фармацевтски хемикалии: 
ветеринарски лекови 

01192 011920 Производство на средства за 
перење и козметички препа-
рати: сите производи освен 
детергенти 

01193 011930 Производство на премазни 
средства: сите производи 

01194 Преработка на пластични 
маси 

011941 Производство на амбалажа 

4 1 
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011949 

01199 011990 

0120 01200 

0121 

01211 

01212 012120 

01213 012130 

01214 

012142 

012143 

0122 01220 
012203 

0124 

01241 012410 

01242 
012429 

0125 

01251 

012512 

012514 

01252 
012521 

0126 

01262 

012623 

0127 01270 

0129 01290 
012901 

012909 

0130 

01307 

013071 

01369 

од пластични маси: сите 
производи 
Друга преработка на плас-
тични маси: сите производи 
Производство на други хе-
миски произиводи: сите про-
изводи 
Производство на камен, ча-
кал и песок: сите производи 
Производство на градежен 
материјал 
Производство на вар и гипс: 
сите производи 
Производство на цемент: си-
те производи 
Производство на тули и ќе-
рамиди: сите производи 
Производство на градежни 
префабрикати и битуменски 
производи 
Производство на префабри-
кувани градежни елементи: 
сите производи 
Производство на битумен-
ски материјали за патишта 
и покрови: сите производи 
Производство на режана 
граѓа и плочи 
Импрегнација на дрво 
Производство и преработка 
на хартија 
Производство на целулоза и 
хартија: сите производи 
Преработка на хартија 
Друга преработка на харти-
ја: тоалет хартија 
Производство на текстилни 
предива и ткаенини 
Производство на влакна, 
предиво и конец 
Производство на производи 
на предиво и конец од паму-
чен тип: сите производи 
Производство на предиво и 
јажарија и ликасти влакна: 
предиво и јажарија од каде-
ла 
Производство на ткаенини 
Производство на памучни 
ткаенини (од памучен тип): 
сите производи 
Производство на готови тек-
стилни производи 
Производство на текстилна 
конфекција 
Производство на алишта за 
домаќинства: сите произво-
ди освен крзна од дивеч 
Производство на кожа и 
крзно: сите производи 
Преработка на каучук 
Производство на гума за 
возила: сите производи 
Друга преработка на каучук: 
- технички производи и гу-
ми од стари гумени произ-
води (регенерација) 
Производство на прехранбе-
ни производи 
Производство на кондитор-
ски производи 
Производство на какао про-
изводи: сите производи 
Производство на други пре-
хранбени производи (без 
сточни храни} 

1 2 3 _ 

013091 

ОШ 

01311 

013111 

013114 

013119 

0135 01350 013500 

0139 01390 
013903 

0604 06040 
060401 

Производство на скроб и 
преработки: сите производи 
Производство на пијачки 
Производство на алкохол од 
растително потекло и алко-
холни пијачки 
Производство на алкохол од 
растително потекло: сите 
производи, освен оцет 
Производство на вински дес-
тилат, вињак и ракија од 
грозје и вино: сите произво-
ди 
Производство на други ал-
кохолни пијачки: сите про-
изводи 
Собирање и примарна пре-
работка на индустриски от-
падоци: индустриски и дру-
ги корисни отпадоци од 
железо и челик и од обоени 
и благородни метали 
Производство на разновид-
ни производи 
Производство на кибрит: си-
те производи 

Област 06 - Сообраќај и вр-
ски 
Воздушен сообраќају 
Превоз на патници и стоки 
во воздушниот сообраќај: 
превоз на патници и товар 
на авиони во внатрешниот 
сообраќај на редовните ли-
нии 

Сојузниот завод за цени може, во исклучителни слу-
чаи рокот од став 1 на оваа точка да го скрати најмногу до 
60 дена. 

Организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации и заедници се должни за производите и услу-
гите што првпат ги произведуваат односно ги вршат да ја 
достават структурата на цените на тие производи односно 
услуги и докази за нивото на цените на исти или слични 
односно на сродни производи и услуги, што постојат во 
нивната производствена програма или кај други произво-
дители со кои се споредуваат а се формирани според про-
писите. 

3. Претходното известување за промената на цените 
содржи: 

1) фирма, односно назив и седиште на организацијата 
и матичен број под кој се води кај Службата на општестве-
ното книговодство и кај Сојузната управа за царини; 

2) назив на банка кај која организацијата има одоб-
рен кредит за обртни средства; 

3) назив и шифра на подгрупа на дејноста; 
4) назив на производите или на група производи и 

единица на мера; 
5) цена за која се поднесува претходно известување и 

видот на таа цена (производителска, големопродажна, ма-
лопродажна), со назнака на постојната цена и процентот 
на бараното зголемување на цената; 

6) стапка на вкупниот растеж на цените на произво-
дите од одредбата под 4 на оваа точка во претходната го-
дина мерена во декември 1985 година во однос на декем-
ври 1984 година; 

7) месецот во кој е извршено зголемување на цените 
од одредбата под 6 на оваа точка; 

8) стапката на вкупно остварениот растеж на цените 
на производите од одредбата под 4 на оваа точка во 1986 
година; 

9) месецот во кој е извршено зголемување на цените 
од одредбата под 8 на оваа точка; 

10) последна остварена извозна цена на производите 
^д одредбата под 4 на оваа точка пред поднесување на из-
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верувањето, изразена во динари франко југословенска 
граница, со назнака на месецот и годината на остварува-
њето; 

11) податоци за продуктивноста на трудот: физички 
обем на производството по вработен работник изразен во 
индексот за текуштиот период на поднесеното известува-
ње во однос на истиот период претходната година; 

12) коефициент на обрнувањето на обртните средства 
во последниот претсметковен период текуштата година, 
во однос на истиот пресметковен период во претходната 
година; 

13) степен на искористување на капацитетите во пре-
тходниот претсметковен период текуштата година и во 
соодветен период претходната година; 

14) однос на акумулацијата спрема просечно ан-
гажираните деловни средства (во проценти); 

15) бруто-личен доход по работник (месечен просек 
во динари во пресметковниот период текуштата и во исти-
от период претходната година; 

16) индексот на залихи на готови производи или на 
група производи за кои се поднесува известување за пре-
тходниот пресметковен период текуштата година во од-
нос на истиот пресметковен период претходната година; 

17) услови на продажба што се од влијание на цени-
те, како што се: местото и начинот на испорака (франко 
натоварени во местото на производителот, франко расто-
варени во местото на купувачот, франко склад на купува-
чот и ел.); начинот на пресметка на вредноста на амба-
лажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е 
повратна; како и податокот за тоа дали и во што се мену-
вани условите на продажбата во однос на постојните усло-
ви на продажба. 

Сојузниот завод за цени може од организацијата да 
побара и други дополнителни податоци во врска со подне-
сеното известување во рок од 15 дена од денот на приемот 
на известувањето. 

3. Ако известувањето не содржи податоци од точка 2 
на оваа одлука, Сојузниот завод за цени во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањето ќе да побара дополне-
ние на известувањето. 

Ако организацијата не го достави бараното дополне-
ние на известувањето се смета дека известувањето не е ни 
поднесено за што Сојузниот завод за цени писмено ја из-
вестува организацијата. 

4. Податоците од точка 2 на оваа одлука организаци-
ите ги доставуваат на Образецот за претходно известува-
ње за цените, кој претставува нејзин составен дел, во два 
примерока, од кои едниот се доставува до Сојузниот завод 
за цени, а другиот до надлежниот орган за цени во репуб-
ликата односно во автономната покраина во која е седиш-
тето на организацијата. 

Рокот од 120 дена од точка 1 на оваа одлука тече од 
денот на приемот на претходното известување за промена 
на цените во Сојузниот завод за цени. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите на Одлуката за обврска-
та на претходно известување на Сојузниот завод за цени 
за промената на цените на определени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/86), освен во делот кој се 
однесува на производите од подгрупата 013041 Колење на 
добиток: сите производи освен прасешко, јагнешко, коњ-
ско и живинско месо (освен заклани пилиња), како и месо 
на дивеч, од подгрупата 013042 Преработка и конзервира-
ње на месо: животинска маст за јадење и од подгрупата 
013050 Преработки и конзервирање на млеко: млеко пас-
теризирано и стерилизирано. 

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

Е. п. бр. 247 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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506. 
Врз основа на член 82 став 6 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДА-
НОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И 

ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
ИЗВОЗОТ 

1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските 
и другите давачки и за други мерки за поттикнување на из-
возот („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85 и 20/86), во точ-
ка 12 став 2 под редниот број 1 колона 3 бројот: „24,40" се 
заменува со бројот: „31,40". 

Под редниот број 6 колона 3 бројот: „7,73" се замену-
ва со бројот: „12,73". 

2. Во прилогот број 1 по редниот број 34 се додава 
нов реден број 34а, КОЈ гласи: 

„34а. Производство на воздухопловни 
средства 01153 2,70". 

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

Е. п. бр. 246 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 

I 2 

Производи што спаѓаат во 
дејноста 

Гранка Група Подгрупа Назив 

1 2 3 4 

0111 

01111 

011112 

011113 

0112 

Област 01 - индустрија и ру-
дарство 
Производство на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 
Производство на неметални 
минерали (без соли) 
Производство на магнезит и 
глина: магнезит 
Производство на кварцен 
песок: сите производи 
Преработка на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 

0113 

0117 

01121 

01131 

01179 

0118 

0119 

507. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Организациите на здружен труд и други самоуп-

равни организации и заедници што произведуваат опреде-
лени производи (во натамошниот текст: производителски 
организации) можат продажните цени на своите произво-
ди да ги зголемат врз основа на согласност на Сојузниот 
завод за цени. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува на 
следните производи: 

0123 

0124 

Производство на стакло 
011212 Производство на амбалажно 

стакло: сите производи 
Металопреработувачка деј-
ност 
Производство на метален 
репродукционен материјал 

011314 Метална амбалажа: сите 
производи 
Производство на електрич-
ни машини и апарати 
Производство на други елек-
тротехнички производи 

011793 Производство на акумулато-
ри и галвански елементи: 
сите производи 
Производство на базни хе-
миски производи 
Производство на хемикалии 
за земјоделство: вештачки 
ѓубрива и средства за за-
штита на растенија 
Преработка на хемиски про-
изводи 

011910 Производство на лекови и 
фармацевтски суровини: ле-
кови за хумана употреба 

011920 Производство на средства за 
перење и козметички препа-
рати: детергенти 
Производство на финални 
производи од дрво 
Производство на други фи-
нални производи од дрво 

012321 Производство на амбалажа 
од дрво: сите производи 
Производство и преработка 
на хартија 
^Преработка на хартија 

012421 Производство на хартиена 
амбалажа: сите производи 

Област ОЗ - шумарство 
Шумарство 

030003 Искористување на шумите: 
трупци за режење, за фур-
нир и за лупење: сите произ-
води и целулозно дрво: сите 
производи 

2. Производителските организации му поднесуваат 
на Сојузниот завод за цени барање за давање согласност 
на цените во два примерока. 

Барањето од став 1 на оваа точка ги содржи следните 
податоци: 

1) фирмата односно називот и седиштето на произво-
дителската организација и матичниот број под кој се води 
кај Службата за општествено книговодство и Сојузната 
управа за царини; 

2) називот на банката кај која организацијата има 
одобрен кредит за обртни средства; 

3) називот и шифрата на подгрупата на дејноста; 
4) називот на производот или групата на производи и 

на единицата мера; 
5) цената за која се бара согласност и видот на таа це-

на (производителска, големопродажна, малопродажна) со 
назнака на постојната цена и процентот на бараното зго-
лемување на цената; 

6) стапката на вкупниот растеж на цените на тој про-
извод во претходната година мерена во декември 1985 го-
дина во однос на декември 1984 година; 

7) месецот во кој е зголемена цената од одредбата 
под 6 на оваа точка; 

8) стапката на вкупно остварениот растеж на цената 
на тој производ во 1986 година; 

01182 011820 

01191 

01192 

01232 

01242 

0300 03000 

1 I * 



Вторник, 24 јуни 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 34 - Страна 1045 

9) месецот во кој е зголемена цената од одредбата 
под 8 на оваа точка; 

10) последната остварена извозна цена пред поднесу-
вањето на барањето, изразена во динари франко-југосло-
венска граница, со назнака на месецот и годината на ос-
тварувањето; 

И) податоците за продуктивноста на трудот: физич-
киот обем на производството по вработен работник, изра-
зен во индексот за текуштиот период, пред поднесувањето 
на барањето во однос на истиот период претходната годи-
на; 

12) коефициентот на обртот на обртните средства во 
последниот пресметковен период на текуштата година во 
однос на истиот пресметковен период во претходната го-
дина; 

13) степенот на користењето на капацитетите во пре-
тходниот пресметковен период на текуштата година и со 
соодветниот период на претходната година; 

14) односот на акумулацијата спрема просечно ан-
гажираните деловни средства (во проценти); 

15) бруто-личниот доход по работник (месечен про-
сек во динари во пресметковниот период на текуштата и 
во истиот период на претходната година); 

16) индекстот на залихите на готови производи или 
група производи за кои се бара согласност на цените за 
претходниот пресметковен период на текуштата година 
во однос на истиот пресметковен период на претходната 
година; 

17) условите за продажба што се од влијание врз це-
ните, како што се: местото и начинот на испораката 
(франко-натоварено во местото на производителот, фран-
ко-растоварено во местото на купувачот, франко-склад на 
купувачот и ел.), начинот на пресметката на вредноста на 
амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или 
не е повратна, како и податок за тоа дали и во што се ме-
нувани условите за продажба во однос на постојните усло-
ви за продажба. 

Податоците од оваа точка му се доставуваат на Со-
јузниот завод за цени на образецот за доставување барање 
за давање согласност на цените, што е составен дел на 
оваа одлука. 

Сојузниот завод за цени може од производителската 
организација да бара и други дополнителни податоци во 
врска со поднесеното барање, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на барањето. 

3. Организациите на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници се должни за производите 
што првпат ги произведуваат, да достават структура на 
цените на овие производи и докази за нивото на цените на 
исти или слични односно на сродни производи што посто-
јат во нивната производствена програма или кај други 
производители со кои се споредуваат, а се формирани по 
прописите. 

4. Ако барањето за давање согласност не содржи по-
датоци од точка 2 на оваа одлука, Сојузниот завод за цени 
во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето ќе ба-
ра дополнение на барањето. 

Ако производителските организации не го достават 
бараното дополнение на барањето, се смета дека барањето 
не е ниту поднесено, за што Сојузниот завод за цени пис-
мено ја известува производителската организација. 

5. Сојузниот завод за цени е должен по уредното ба-
рање на производителската организација да донесе реше-
ние за давање или ускратување на согласноста на цените, 
во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето од точ-
ка 2 на оваа одлука. 

Ако Сојузниот завод за цени во кот од став 1 на оваа 
точка не донесе решение за давање или ускратување на 
согласност односно не бара дополнение на барањето, ќе се 
смета дека е дадена согласност на цените. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите на Одлуката за давање 
согласност на цените на определени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/86), освен во делот кој се однесува 
на гранката 0130 Производство на прехранбени произво-
ди, групата 01306 и подгрупата 013060 Производство на 
шеќер: шеќер, освен шеќер во прав, ванилин шеќер и ше-
ќер во коцки и во кристал во пакување помало од 30 % 
(угостителско пакување). 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 249 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

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

Е.п. бр 251 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

508. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републики 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ МЛЕКО 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со преработка и конзервирање на млеко можат цените на 
пастеризирано и стерилизиран© млеко да ги формираат 
врз база на пропишаната заштитна цена на млекото, зго-
лемена за фактичките трошоци за откуп и допремување на 
млекото до тие организации. 

2. Цените на млекото формирани по точка 1 на оваа 
одлука се намалуваат за фактичките трошоци за стандар-
дизација на млекото односно за сведување на пропишани 
от стандард на содржината на млечната маст во млекото 

3. Цените на млекото формирани во согласност со од 
редбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука се зголемуваат за 

- трошоците за преработка на млекото - пастериза 
ција и стерилизација на млекото, во износите што млекар 
ниците по прописите ги засметувале до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука; 

- фактичките трошоци на амбалажата; 
- другите трошоци (амортизација, обврски од дохо-

дот,, бруто-лични доходи и заедничка потрошувачка и др.), 
до износот што по прописите важат на денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

Износите на трошоците за преработка на млеко и ам-
балажа можат да се зголемат до нивото на растежот на це-
ните на индустриските производи од последната промена 
на цените за млеко, според податоците на Сојузниот завод 
за статистика. 

4. Цената за стерилизирано млеко формирана по точ. 
1 до 3 на оваа одлука важи франко-натоварено во местото 
на организацијата на здружен труд што се занимава со 
преработка и конзервирање на млеко, а за пастеризирано 
млеко франко-малопродажното место на купувачот. 

5. Цените за млеко од оваа одлука можат да се мену-
ваат само при промени на заштитните цени на млекото. 

6. Цените за млеко (пастеризирано и стерилизирано) 
од увоз се формираат по прописот со кој се регулира фор-
мирањето на цените за производи од увоз. 

7. Во натамошниот промет на млеко цените се фор-
мираат во согласност со прописот за начинот на формира-
ње на цените на производите во прометот на големо од-
носно на мало. 

8. Со денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука престанува да важи Одредбата на Одлуката за об-
врската за претходното известување на Сојузниот завод за 
цени за промена на цените на определени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/86), што се однесува на 
гранката 0130 Производство на прехранбени производи, 
групата 01305 и подгрупата 013050 Преработка и конзер-
вирање на млеко: млеко, пастеризирано и стерилизирано. 

9. Оваа одлука ќе се применува по истекот на 30 дена 
од денот на нејзиното влегување во сила. 

509. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ НА ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО 
1. Организациите на здружен труд и други самоуп-

равни организации и заедници што цените на своите про-
изводи ги зголемиле од 1 март 1986 година до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука се должни цените на 
тие производи да ги вратат на нивото на последната цена 
остварена во февруари 1986 година, и тоа за следните про-
изводи: 

Производи што спаѓаат во 
дејноста 

Гранка Група Подгрупа Н а з и в 
1 2 3 4 

Област 01 - Индустрија и 
рударство 

0112 Преработка на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал) 

01123 Производство на порцелан 
и керамика 

011231 Производство на порцелан 
и керамика за домаќинство: 
сите производи 

0113 Металопреработувачка деј-
ност 

01131 Производство на метален 
репродукционен материјал 

011312 Производство на метален 
инсталационен материјал: 
лимени кади 

011319 Производство на друг мета-
лен репродукционен матери-
јал: само оков и прибор за 
градежна столарија и мебел 

01139 011390 Производство на стоки за 
широка потрошувачка и на 
други метални производи: 
емајлирани садови 

0114 Машиноградба 
0117 Производство на електрич-

ни машини и апарати 
01174 Произвоство на електрични 

апарати за домаќинство 
011741 Производство на термички 

апарати: електрични бојле-
ри 

01179 Производство на други елек-
тротехнички производи 

011799 Производство на неспомена-
ти електротехнички произ-
води : арматури за флуорес-
центни светилки 

* 
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1 2 3_ 

0118 

01183 

011832 

0119 

01194 

011941 

011949 

01199 011990 

0121 

01214 

012143 

0130 

01302 

013022 

01307 

013073 

0139 01390 

013903 

4 

Производство на базни хе-
миски производи 
Производство на хемиски 
влакна и пластични маси 
Производство на пластични 
маси: сите производи 
Преработка на хемиски про-
изводи 
Преработка на пластични 
маси 
Производство на амбалажа 
од пластични маси: сите 
производи 
Друга преработка на плас-
тични маси: сите производи 
Производство на други хе-
миски производи: експлози-
ви, туткало и желатин 
Производство на градежен 
материјал 
Производство на градежни 
префабрикати и битуменски 
производи 
Производство на битумен-
ски материјали за патишта 
и покриви: сите производи 
Производство на прехранбе-
ни производи 
Производство на леб и тес-
тенини 
Производство на тестенини: 
сите производи; освен за-
мрзнати теста 
Производство на кондитор-
ски производи 
Производство на кекс и на 
сродни производи: сите про-
изводи 
Производство на разновид-
ни производи 
Производство на кибрит 

Остварена цена во смисла на оваа одлука е цената на 
производот (производителска цена, цена на големо или 
цена на мало) формирана во согласност со прописите, по 
која е извршена последната продажба во февруари 1986 
година. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на производи се должни цените на производите 
на залихи на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
како и цените на производите што до тој ден на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со промет на 
производи им ги фактурирале производителите односно 
добавувачите (стоки на пат), а што според одредбите на 
оваа одлука се враќаат на определеното ниво ќе ги форми-
раат така што на цената вратена на определеното ниво ќе 
се засмета, во согласност со прописите, учеството за по-
критие на трошоците на прометот. 

Ако договорената цена е поголема од пропишаната, 
купувачот од став 1 на оваа точка го должи само износот 
на пропишаната цена, а ако веќе ја исплатил договорената 
цена има право да бара да му се врати разликата во цена-
та. __ 

3. Организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници од точка еден на оваа одлу-
ка се должни на вообичаен начин да ги известат своите ку-
пувачи-потрошувачи за враќање на цените на своите про-
изводи на определено ниво и за враќањето на цените да го 
известат Сојузниот завод за цени. 

4. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 248 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлев!!!«, с.р. 

510. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич* 
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 

ШЕЌЕРОТ 
. 1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производството на шеќер можат цените на шеќерот да 
ги формираат врз база на пропишаните заштитни цени за 
шеќерна репка, зголемени за фактичките трошоци на отку-
пот и доставување на шеќерната репка до тие организа-
ции. 

При формирање на цените на шеќерот од став 1 на 
оваа точка се применува утврдениот норматив на искорис-
тување. 

2. Цената на шеќерот формирана според одредбите 
на точка 1 од оваа одлука се намалува за вредноста на ме-
ласа и резанки на шеќерната репка, сразмерно со нивното 
учество во цената на шеќерот пресметана по цените што 
според прописите постоеле до денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука, а се зголемува за: 

- трошоците за преработка на шеќерната репка што 
согласно со прописите, се засметуваат до денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука; 

- фактичките трошоци на амбалажата; 
- другите трошоци (амортизација, обврски од дохо-

дот, бруто лични доходи и заедничка потрошувачка и др.), 
до износите што, согласно со прописите, се засметуваа на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Износите на трошоците за преработка на шеќерната 
репка можат да се зголемат до нивото на растежот на це-
ните на индустриските производи од последната промена 
на цените на шеќерот, според податоците на Сојузниот за-
вод за статистика. 

3. Цената на шеќерот формирана според одредбите 
на точ. 1 и 2 од оваа одлука се однесува на цената на шеќе-
рот во кристал, во пакување од 50 килограми. Цените на 
другите видови шеќер се формираат врз основа на следни-
те односи на цените: 

П шеќер во кристал, пакување од 50 100 
, 2) шеќер во кристал, пакуван на индустрис-

ки начин, од 1 к§ и 2 105 
3) шеќер во коцки, пакуван во тврда амба-

лажа, нето 1 к§ 132 
4) шеќер во коцки, во друго пакување, нето 

1 к§ 124 

4. Цените на шеќерот формирани според точ. 1 до 3 
на оваа одлука важат како продажни цени за производите-
лите, франко натоварено во вагон, брод или шлеп до нај-
блиската натоварна станица на производителот или фран-
ко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги и трошоците за 
пакувањето и амбалажата. 

5. Цените на шеќерот можат да се менуваат само при 
промените на заштитните цени на шеќерната репка. 

6. Цените на шеќерот од увоз се формираат според 
прописот со кој се регулира формирањето на цените на 
производите од увоз. 

7. За шеќерот во прав, ванилии-шеќер и шеќер во коц-
ки и кристал, во пакување помало од 30 ѕ (угостителско 
пакување) организациите на здружен труд ги формираат 
своите цени според условите па пазарот. 

8. Цените на шеќерот во премет на големо и мало се 
формираат според прописите за формирање на цените на 
производите во промет на големо односно на мало. 

9. Со денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука престанува да важи одредбата на Одлуката за да-
вање согласност на цените на определени производи 
(„Службен лист на СФРЈ1*, бр. 18/86) во делот кој се одне-
сува на групата 0130 Производство на прехранбени произ-
води, група 01306 и подгрупата 013060 Производство на 
шеќер: шеќер, освен шеќер во прав, ванилин шеќер и ше-
ќер во коцки и во кристал во пакување помало од 30 § 
(угостителско пакување). 
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10. Оваа одлука ќе се применува по истекот на 30 де-
на од денот на нејзиното влегување во сила. 

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

Е. п. бр. 250 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ,с. р. 

511. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуга со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), по прибавено мислење од Стопанската комора 
на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНО 
ОДРЖАНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ИЛИ ВРЗ ОСНОВА 
НА СОБИРАЊЕ ПОНУДИ ОД ОПРЕДЕЛЕН НАЈМАЛ 

БРОЈ ПОНУДУВАЧИ 
1. Организацијата на здружен труд е должна да пове-

де постапка за јавно наддавање (во натамошниот текст: 
јавно наддавање), односно собирање понуди од определен 
најмал број понудувачи (во натамошниот текст: собирање 
понуди), во следните случаи: 

1) ако увезува опрема и материјал за инвестициона 
изградба чијашто вкупна вредност надминува износ од 
150,000.000 динари; 

2) ако набавува опрема и други средства за работа 
што се потребни за изведување на инвестициони работи 
во странство чијашто вкупна вредност надминува 
250,000.000 динари. 

2. Јавното наддавање односно собирањето понуди од 
точка 1 на оваа одлука го спроведува производствената 
организација на здружен труд која увезува стоки за свои 
потреби ако е запишана во судскиот регистар за увоз на 
односните стоки односно прометната организација на 
здружен труд која увезува стоки за потребите на производ-
ствената организација на здружен труд односно за своите 
потреби ако увезува стоки за широка потрошувачка. 

3. Јавно надавање односно собирање понуди не се 
спороведува ако се работи за увоз на следните стоки, и тоа 
на: 

1) стоки врз основа на договор за долгорочна произ-
водствена кооперација и договор за вложување на сред-
ства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд; 

2) опрема по странска лиценца, врз основа на одоб-
рен договор за прибавена лиценца; 

3) стоки врз основа на одобрена компензациона рабо-
та со странство, работи кај кои извозот на стоки и услуги 
се наплатува со увоз на стоки, саемска компензациона ра-
бота; 

4) дел од опрема за замена и вградување во опрема 
оштетена или уништена со виша сила, ако е потребна ит-
на набавка; 

5) саемски експонати што се изложувани на меѓуна-
родни саемски приредби во СФРЈ; 

6) типски делови за дополнување и замена на дотрае-
ни делови на порано увезена опрема, според одлуката на 
органот на управувањето со организацијата на здружен 
труд; 

7) стоки што се плаќаат од средствата на меѓународ-
ни финансиски организации, а е спроведена постапка за 
меѓународна лицитација; 

8) стоки за широка потрошувачка чијашто вредност 
по одделен договор склучен со странско лице не надмину-
ва износ од 50,000.000 динари; 

9) книги, списанија, лекови, медицински помагала, ка-
ко и стоки за широка потрошувачка за кои со самоуправна 
спогодба или со друг акт склучен односно донесен во Сто-

панската комора на Југославија е определена организаци-
јата на здружен труд увозник на тие стоки; 

10) специфична опрема и уреди за органите за внат-
решни работи; 

11) производи од посебно значење за снабдување на 
населението; 

12) бродови и авиони; 
13) стоки од земји со кои се потпишуваат годишни 

протоколи за размена на стоки и услуги. 
Кон пријавата за склучен договор за увоз на стоки 

организацијата на здружен труд приложува доказ за по-
стоењето на условите за увоз на стоки без спроведување 
на постапка за јавно наддавање или собирање понуди во 
смисла на став 1 од оваа точка. 

Кон пријавата за склучен договор за увоз организа-
цијата на здружен труд приложува: за увозот на стоки од 
одредбата под 1 и 2 став 1 на оваа точка - договор за од-
носните работи; за увозот на стоки од одредбата под 3 на 
оваа точка - решение за одобрување на односната работа; 
за увозот на стоки од одредбата под 4 на оваа точка - изја-
ва на организацијата на здружен труд дека дел од опрема-
та е уништен со виша сила односно потврда од заводот за 
осигурување; за увозот на стоки од одредбата под 5 на 
оваа точка - потврда на организацијата на здружен што го 
организира односниот саем дека стоките што ги увезува 
биле изложени на саемот како саемски експонат; за увозот 
на стоки од одредбата под 6 на оваа точка - одлука на ор-
ганот на управувањето; за увозот на стоки од одредбата 
под 7 на оваа точка - изјава на организацијата на здружен 
труд дека е спроведена постапката за меѓународна лици-
тација; за увозот на стоки од одредбата под 8 на оваа точ-
ка - самоуправна спогодба или друг акт со кој е извршено 
утврдувањето на структурата на стоките за широка потро-
шувачка и начинот на увозот на тие стоки во смисла на 
член 128 од Законот за девизното работење или потврда 
од Стопанската комора на Југославија за тој увоз; за уво-
зот на стоки од одредбата под 9 на оваа точка - потврда 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи дека ста-
нува збор за специфична опрема односно уреди за органи-
те за внатрешни работи; за увозот на стоки од одредбата 
под 10 на оваа точка - потврда на Сојузниот секретаријат 
за пазар и општи стопански работи дека стоките се наме-
нети за снабдување на единствениот југословенски пазар. 

4. Оглас за јавно наддавање, односно оглас за собира-
ње понуди за увоз на стоки поднесува организацијата на 
здружен труд од точка 2 на оваа одлука. Тој оглас органи-
зацијата на здружен труд задолжително го објавува во 
„Службен лист на СФРЈ", врз свој товар. 

5. Огласот за јавно наддавање, односно собирање по-
нуди содржи особено: 

1) фирма односно назив и седиште на организацијата 
на здружен труд што спроведува постапка јавно наддава-
ње односно собирање понуди; 

2) предмет на јавно наддавање односно собирање по-
нуди, општи технички услови за испорака, како и вид и 
вредност на стоките; 

3) рокот за поднесување пријава за учество во јавно 
наддавање односно за поднесување понуда, со тоа што тој 
рок не може да биде пократок од два месеца ако се увезува 
инвестициона опрема односно од 30 дена ако се увезува 
опрема што се произведува сериски и други стоки за кои 
се спроведува јавно наддавање односно собирање понуди, 
сметајќи до денот на објавувањето на огласот во 
„Службен лист на СФРЈ"; 

4) височината на кауцијата за учество во јавно надда-
вање, изразена во проценти, која не може да биде поголе-
ма од 10% од вредноста распишана со огласот. 

6. Огласот за јавно наддавање односно собирање по-
нуди го спроведува комисијата што се состои од претседа-
тел и најмалку два члена, што ја именува надлежниот ор-
ган на управувањето со работата и работењето на органи-
зацијата на здружен труд - краен корисник на стоки што 
се увезуваат. 

Во комисијата од став 1 на оваа точка се именува 
еден претставник на организацијата на здружен труд што 
увезува стоки. 

Во комисијата од став 1 на оваа точка не можат да 
бидат именувани лица што се во работен однос со понуду-
вачот и лица заинтересирани за кој и да е понудувач. 
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7. Огласот за јавно наддавање односно собирање по-
нуди е полноважен ако на него учествуваат најмалку два 
понудувача. 

8. Ако првото јавно наддавање односно собирање по-
нуди не успее, тоа може да се повтори под истите услови и 
по истата постапка. 

Ако повтореното јавно наддавање односно собирање 
понуди не успее, организацијата на здружен труд што го 
објавила огласот во „Службен лист на СФРЈ", може да 
пристапи кон непосредна погодба за увоз на стоки со еден 
од пунудувачите, или со друг што не учествувал во по-
стапката за јавно наддавање односно собирање понуди. 

9. Организацијата на здружен труд што спроведува 
јавно наддавање односно собирање понуди, покрај огла-
сот во „Службен лист на СФРЈ", може и посебно да повика 
одделни домашни или странски понудувачи да учествува-
ат во постапката за јавно наддавање односно собирање 
понуди. 

10. Ако комисијата од точка 6 на оваа одлука оцени 
дека би можеле да се прибават поповолни понуди од вта-
саните, може донесувањето на одлуката за избор на најпо-
волен понудувач да го одложи и да определи дополните-
лен рок до кој понудувачите можат да ги изменат своите 
понуди. 

11. На домашните производители на стоки што има-
ат намера да ги увезат мора да им се овозможи учество во 
постапката за јавно наддавање односно поднесување по-
нуди. 

Ако домашните и странските понудувачи понудат ед-
накви услови, предност имаат домашните понудувачи. 

12. Ако странските понудувачи понудат поповолни 
услови од домашните понудувачи, предност има понудата 
на оној странски понудувач кој во поголема мера го кре-
дитира домашниот производител во односното производ-
ство или купува во поголема вредност производи од до-
машни производители. 

13. При изборот на најповолен понудувач организа-
цијата на здружен труд е должна да води сметка за свој-
ствата на понудените стоки и за другите околности во 
врска со нивната набавка и испорака, а особено за: 

1) техничките односно технолошките предности; 
2) економичноста во процесот на производството; 
3) цената; 
4) квалитетот; 
5) роковите за испорака; 
6) условите за плаќање и начинот на финансирањето 

на набавката. 
Организацијата на здружен труд што го објавила ог-

ласот во „Службен лист на СФРЈ", посебно е должна да 
води сметка за производите на домашните производите-
ли, имајќи го притоа предвид долгорочниот развој на про-
изводството односно на стоките во земјата, како и за усло-
вите и мерките на кредитно-монетарната политика што се 
однесуваат на кредитирањето на пласманот на опремата 
во земјата. 

14. Комисијата од точка б на оваа одкука води запис-
ник за текот на постапката за јавно наддавање односно со-
бирање понуди во кој, покрај другото, ги внесува и сите за-
белешки на присутните понудувачи врз работата на коми-
сијата и врз текот на постапката. 

Записникот го потпишуваат претседателот и члено-
вите на комисијата од став 1 на оваа точка и овластените 
претставници на понудувачите. 

Ако овластеното лице одбие да го потпише записни-
кот тоа ќе се констатира во записникот. 

15. Комисијата од точка 6 на оваа одлука е должна да 
и поднесе извештај на организацијата на здружен труд 
што го објавила огласот во „Службен лист на СФРЈ", во 
рок од 30 дена од денот на завршувањето на постапката за 
Јавно наддавање односно собирање понуди. 

Комисијата од став 1 на оваа точка, со извештајот од 
тој став поднесува записник и друга документација за 
одржаното јавно наддавање односно собирање понуди. 

Извештајот од став 1 на оваа точка особено содржи 
образложен предлог за најповолниот понудувач на КОЈ му 
се доверува испораката на стоки. 

16. Организацијата на здружен труд што го објавила 
огласот во „Службен лист на СФРЈ", е должна во рок од 
30 дена од денот на приемот на извештајот на комисијата 
од точка 6 на оваа одлука да ја извести организацијата на 

здружен труд - краен корисник за увозот, заради донесува-
ње на образложено решение за прифаќањето на најповол-
ната понуда. 

Решението за доверување на испораката на стоки на 
најповолниот понудувач, покрај податоците за битните 
елементи што влијаеле врз изборот на определениот пону-
дувач, ги содржи и следните податоци: 

1) фирма односно назив и седиште на организацијата 
на здуржен труд, фирма односно назив и седиште на 
странскиот испорачувач на стоки чијашто понуда е прифа-
тена; 

2) вид и опис на стоките што се увезуваат; 
3) износ во странска валута и во динари. 
17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за увоз на стоки врз основа 
на претходно одржано јавно наддавање или врз основа на 
присобирање на понуди од определен најмал број понуду-
вачи („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85 и 21/86). 

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

Е.п. бр. 252 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, с.р. 

512. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС 

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво 
на цените за земен гас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/86) во точка 1 став 1 бројот: „24,8145" се заменува со 
бројот: „30,4302". 

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

Е. п. бр. 253 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

513. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престануваат да важат: 
1) Одлуката за определување на највисокото ниво на 

цените за јаглен („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/86); 
2) Одлука за определување на највисокото ниво на 

цените за електрична енергија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/86). 

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

Е. п. бр. 254 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

514. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ТРИЦИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЧЕНИЦА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со преработката на пченица се должни на индивидуалните 
производители на пченица, на нивно барање, непосредно 
или преку организации на здружен труд од кои е купена 
пченицата, да им продаваат трици во количина од најмал-
ку 10% од пченицата од родот на 1986 година. 

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

Е. п. бр. 255 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

515. 
Врз основа на член 185 став 2 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), во врска со спроведува-
њето на член 119 став 3 и член 120 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ОДНОСНО НАМА-
ЛУБАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО 
ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ЗА 1986 

ГОДИНА 
1. Заради создавање на услови стоковните кредити 

предвидени со платниот биланс на Југославија да можат 
непречено да се користат за увоз на суровини и репродук-
циони материјали, наменети за производство на стоки за 
извоз, банката овластена за работи со странство од член 
108 на Законот за девизното работење (во натамошниот 
текст: овластената банка), на барање од организацијата на 
здружен труд корисник на стоковниот кредит, однапред и 
ја зголемува пресметаната опшствено призната репродук-
циоиа потреба на таа организација* за износот на увозот 
на суровини и репродукциони материјали распоредени на 
форма на увозот ЛБО што се врши во рамките на догово-
рот за користење на стоковниот кредит. 

2. Право на зголемување на општествено признати 
репродукциони потреби од точка 1 на оваа одлука има ор-
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ганизација на здружен труд која со договорите за користе-
ње на стоковниот кредит за увоз на суровини и репродук-
циони материјали ќе преземе обврска со извозот на стоки 
произведени со користењето на така увезени суровини и 
репродукциони материјали да оствари поголем извоз од 
увозот и по тој основ да оствари зголемување на извозот 
во однос на претходната година најмалку во височина на 
увозот по тој кредит. 

3. Динамиката на користењето на општествено при-
знатите репродукциони потреби зголемени по основ на 
точка 1 од оваа одлука, овластените банки посебно ја ут-
врдуваат во согласност со динамиката на увозот на суро-
вини и репродукциони материјали прецизирано со догово-
рот за користење на стоковниот кредит. 

4. Овластената банка може на барање од организаци-
јата на здружен труд која со странскиот купувач има склу-
чен договор или друг доказ за извоз во земји со конверти-
билен начин на плаќање, однапред да ја зголеми пресмета-
ната општествено призната репродукциона потреба, ако 
врз основа на тој договор остварува поголем извоз од уво-
зот во таа година. 

Општествено признатата репродукциона потреба 
пресметана за 1986 година врз основа на член 191 од Зако-
нот за девизното работање може да се зголеми по основ на 
поднесениот договор за извоз во смисла на став 1 од оваа 
точка најмногу за износот на разликата меѓу вредноста на 
извозот по тој договор и вкупните права на плаќање спре-
ма странство утврдени по сите основи и намени. 

5. Општествено признатите репродукциони потреби 
овластената банка може однапред да им ги зголеми и на 
оние организации на здружен труд кои врз основа на само-
управната спогодба од член 122 на Законот за девизното 
работење ќе поднесат заедничка програма за производ-
ство со кое остваруваат поголем извоз, со наплата во кон-
вертибилни девизи од увозот кој ќе биде остварен во те-
куштата година. 

Зголемените општествено признати репродукциони 
потреби од став 1 на оваа точка организациите на здружен 
труд меѓусебно ги распоредуваат врз основа на мерилата 
и критериумите утврдени со самоуправна спогодба, и за 
тоа ги известуваат сите овластени банки, што ги пресмету-
ваат општествено признатите репродукциони потреби. 

Право на зголемување на пресметаните општествено 
признати репродукциони потреби остваруваат оние орга-
низации на здружен труд кои, врз основа на заедничка 
програма за производство наменето за извоз, остваруваат 
поголем извоз од вкупните права на плаќање во конверти-
билни девизи по сите основи и намени, сметано за сите 
учесници во заедничката програма на производство за из-
воз. 

6. По основ на извозот остварен во височината на 
вредноста на суровини и репродукциони материјали уве-
зени со користење на стоковниот кредит, како и на изво-
зот остварен по основ на поднесениот договор во смисла 
на точ. 4 и 5 од оваа одлука не може да се оствари и право-
то на зголемување на општествено признати репродукци-
они потреби во смисла на член 119 став 1 потточка 1 од За-
конот за девизното работење. 

7. Ако во текот на годината организацијата на 
здружен труд не ја изврши преземената обврска за оства-
рување на извозот во вредноста од договорот поднесен во 
согласност со точ. 1,4 и 5 од оваа одлука, овластената бан-
ка на таа организација на здружен труд ќе и ги намали 
вкупно утврдените општествено признати репродукциони 
потреби за вредноста на неизвршениот извоз. 

8. На организација на здружен труд чијшто извоз ос-
тварен во текуштата година е помал од извозот остварен 
во истиот период претходната година, а чиј извоз оства-
рен во 1985 година е поголем од извозот остварен во 1984 
година, овластената банка ги намалува пресметаните оп-
штествено признати репродукциони потреби за износот 
на помалку остварениот извоз во текуштата година во од-
нос на истиот период 1984 година. 

За организациите на здружен труд од став 1 на оваа 
точка кај кои извозот е намален поради изразито паѓање 
на извозните цени во 1986 година, овластената банка не ги 
намалува пресметаните општествено признати репродук-
циони потреби во смисла на член 119 став 3 од Законот за 
девизното работење. 

I 
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9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 257 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

516. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИС-

ХРАНА НА ДОБИТОКОТ 
1. На организациите на здружен труд што се занима-

ваат со производството на добиточна храна односно со 
одгледувањето на добиток им се забранува за производ-
ството на добиточна храна односно за исхрана на добито-
кот да употребуваат пченица и пченично брашно. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на пазарот и општи стопански 
работи, во спогодба со функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на земјо-
делството, може да одобри пченицата да се користи за ис-
храна на риби во рибници, како и пченицата што не е под-
обна за човечка исхрана поради тоа што значително от-
стапува од пропишаниот квалитет, да се користи за произ-
водството на добиточна храна. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

Е. п. бр. 256 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

517. 
Врз основа на член 131 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕДИНЕТ 

УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ 

1. Организациите на здружен труд се должни во рам-
ките на Стопанската комора на Југославија да поведат по-
стапка за склучување на самоуправни спогодби за опреде-
лување на условите за обединет увоз на стоките наведени 
во Списокот на стоки за кои е потребно да се обезбеди обе-
динет увоз, кој е составен дел на оваа одлука. 

Условите за обединет увоз на стоките од став 1 на 
оваа точка организациите на здружен труд можат да ги 
уредат и со самоуправните спогодби од чл. 22 и 84 на Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство. 

Под определување на условите за обединет увоз на 
стоки, во смисла на оваа одлука, се подразбира изборот на 
организацијата на здружен труд која ќе склучува рамков-

ни договори за увозот на тие стоки со странското лице, 
при што увозот може да го врши таа организација на 
здружен труд или друга организација на здружен труд под 
условите што не можат да бидат понеповолни од условите 
за увоз утврдени со рамковниот договор. 

Склучувањето на договорот за увоз на стоки од став 
1 на оваа точка и увозот на тие стоки можат да го вршат 
организациите на здружен труд запишани во судскиот ре-
гистар за увоз на тие стоки. 

При изборот на организацијата на здружен труд што 
ќе го склучи рамковниот договор од став 3 на оваа точка 
предност ќе има организацијата на здружен труд која: 

1) обезбедува поголем извоз во земјите со конверти-
билен начин на плаќање; 

2) подолгорочно увезувала определени стоки од опре-
делена земја; 

3) обезбедува урамнотежена стоковна размена со зем-
јите со кои се склучуваат протоколи за урамнотежена сто-
ковна размена; 

4) обезбедува наплата во стоки од земјите со кои на-
платата односно пласманот на југословенските стоки се 
значително отежнати; 

5) увезува стоки произведени во сопствени или мешо-
вити претпријатија основани во странство. 

2. Самоуправните спогодби од точка 1 на оваа одлука 
се склучуваат за секоја година. 

3. Ако организациите на здружен труд не поведат по-
стапка за склучување на самоуправните спогодби од точка 
1 на оваа одлука до 31 декември на текуштата година за 
наредната година или ако тие самоуправни спогодби не ги 
склучат до 31 јануари наредната година, а со самоуправ-
ната спогодба од чл. 22 и 84 на Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство не обезбедат обединет увоз на 
стоките од точка 1 на оваа одлука, увозот на тие стоки ќе 
го изврши Сојузната дирекција за стоковни резерви, по 
одредбите на оваа одлука, за потребите на крајните корис-
ници на стоките што се увезуваат. 

4. Ако определени стоки можат да се набават од пове-
ќе странски производители а не се во прашање сезонски и 
берзански производи, организацијата на здружен труд ко-
ја, во смисла на оваа одлука, го склучува рамковниот до-
говор, должна е да присобере понуди најмалку од два 
странски понудувачи од односната земја, односно подрач-
је и рамковниот договор да го склучи со оној странски по-
нудувач што ќе понуди најповолни услови во поглед на 
квалитетот и цената на стоките што ќе се увезуваат, како и 
во поглед на остварувањето на поголем извоз на југосло-
венски стоки. 

5. Ако увозот на стоки од точка 1 на оваа одлука се 
врши преку Сојузната дирекција за стоковни резерви, на 
организациите на здружен труд крајни корисници на уве-
зените стоки ќе им се изврши намалување на правото на 
увоз и на правото на плаќање за вредноста на стоките што 
се увезуваат за нивни потреби. 

6. Самоуправните спогодби од точка 1 на оваа одлука 
за 1986 година ќе се склучат во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето на оваа одлука во сила. 

7. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на сто-
ките од точка 1 на оваа одлука за која се склучени догово-
ри за увоз со странско лице до денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

8. Стопанската комора на југославија ги доставува 
самоуправните спогодби од точка 1 на оваа одлука до Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузната 
управа за царини и Здружението на банките на Југослави-
ја. 

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

Е.п. бр. 258 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 
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С П И С О К 
НА СТОКИТЕ ЗА КОИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОБЕЗБЕ-

ДИ ОБЕДИНЕТ УВОЗ 

518. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

НА ДОБИТОКОТ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени на добитокот за 

1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/86) во точка 
1 став 1 во одредбата под А) бројот: „446,20" се заменува 
со бројот: „598,10", а бројот: „11,75" - со бројот: 19,92". 

Во одредбата под Б) бројот: „734,80" се заменува со 
бројот: „984,94", бројот: „713,40" - со бројот: „956,50", 
бројот: „699,10" со бројот: „877,60", бројот: „677,70" - со 
бројот: „850,70", бројот: „535,05" - со бројот: „717,18", 
бројот: „492,25", - со бројот: „659,81", броЈот: „474,40", со 
бројот: „635,91" и бројот: „453,00" - со бројот: „607,21" 

Во одредбата под В) бројот: „972,90" се заменува со 
бројот: „1304,10" бројот: „909,45" - со бројот: „1.219,05 \ 
бројот: „860,10"- со бројот: „1.152,90", бројот:»796,65" со 

бројот: „1.067,85", бројот: „705,00" - со бројот: „945,00" и 
бројот: „669,75" - со бројот: „840,75". 

Во одредбата под Г) бројот: „314,90" се заменува со 
бројот: „422,10", а бројот: „302,00" - со бројот: „404,80". 

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

Е. п. бр. 259 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

519. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА МЛЕКО ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1986 

година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/86) во точка 1 
став 1 бројот: „18,05" се заменува со бројот: „26,25". 

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

Е. п. бр. 260 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

520. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Служен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ВОЛНА ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за волна за 1986 

година („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86) во точка 1 
став 1 бројот: „845,10" се заменува со бројот: „1.132,82", 
бројот: „710,17" - со бројот: „951,95", бројот: „660,50" - со 
бројот: „885,31", бројот: „468,70" - со бројот: „628,29", 
бројот: „440,30" - со бројот: „590,21", бројот: „404,80" - со 
бројот: „542,61", бројот: „352,95" - со бројот: „473,12" и 
бројот: „345,10" - со бројот: „462,65". 

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

Е. п. бр. 261 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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521. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 
ЗА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитната цена за шеќерната реп-
ка од родот на 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/85) во точка 1 став 1 бројот: „11,75" се заменува со бро-
јот: „15,75". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „0,75806" се заменува со 
бројот: „1,01613". 

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

Е. П. бр. 262 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

522. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84) во соработка со извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена на пченката од 

родот на 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/85) 
во точка 1 став 1 бројот: „42,30" се заменува со бројот: 
„56,70". 

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

Е. п. бр. 263 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

523. 
Во основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за суров памук од 

родот на 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86) 
во точка 1 став 1 бројот: „231,24" се заменува со бројот: 
„309,95, бројот: „194,24" - со бројот: „260,35", бројот: 

„185,00" - со бројот: „247,95" и бројот: „178,05" со бројот: 
„238,65". 

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

Е. п. бр. 264 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, е. р. 

524. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена на суров тутун од 

родот на 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86) 
во точка 1 став 1 бројот: „564,00" се заменува со бројот: 
„756,00". 

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

Е. п. бр. 265 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

525. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за оризова арпа 

од родот на 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/86) во точка 1 став 1 бројот: „111,40" се заменува со 
бројот: „149,30" - со бројот: „104,70" - со бројот: „140,35", 
а бројот: „101,40" - со бројот: „135,85". 

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

Е. п. бр. 266 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!!!«, с .р . 
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526. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитните цени на пченицата од 
родот на 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/85) 
во точка 1 став 1 во одредбата под 1) бројот: „47,00", се за-
менува со бројот: „63,00"; во одредбата под 2) бројот: 
„46,00" се заменува со бројот: „62,00", а во одредбата под 
3) бројот: „45,00" се заменува со бројот: „61,00". 

2. Во точка 1 став 1 бројот: „0,225" се заменува со 
бројот: „0,300". 

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

Е. п. бр. 267 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, е. р. 

527. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 
НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА И МАСЛОДАЈНАТА 

РЕПКА ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитните цени на сончогледот, 
сојата и маслодајпата репка од родот на 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/85) во точка 1 став 1 бро-
јот: „129,25" се заменува со бројот: „173,25", бројот: 
„129,25" - со бројот: „173,25" и бројот: „124,55" - со бро-
јот: „156,35". 

2. Во точка 2 став 2 бројот: „3,23125" се заменува со 
бројот: „4,33125". 

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

Е. п. бр. 268 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!*, е. р. 

528. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за заштм а 

од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни мерки 
при користење на нуклеарната енергија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
СТРАНСКИ СТАНДАРДИ ПРИ ИСПИТУВАЊЕ НА 
ЕФИКАСНОСТА НА ЗАДРЖУВАЊЕТО НА МОЛЕ-
КУЛСКИ И ОРГАНСКИ ЈОД НА ИМПРЕГНИРАН АК-

ТИВЕН ЈАГЛЕН ЗА ФИЛТРИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ 
НАМЕНИ 

1. Во Одлуката за примена на странски стандарди 
при испитување на ефикасноста на задржувањето на моле-
кулски и органски јод на импрегниран активен јаглен за 
филтри за специјални намени („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/86), точка 2 се брише. 

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

Е. п. бр. 269 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

529. 
Врз основа на член 39 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУ-

ГИ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРА СО НАПЛАТА ВО 
СТОКИ 

1. Во Одлуката за условите под кои извозот на стоки 
и услуги може да се договара со наплата во стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85) називот на Одлуката 
се менува и гласи: „Одлука за условите под кои извозот на 
стоки и услуги може да се договара со наплата во стоки 
односно во услуги". 

2. Во точка 1 во уводната реченица по зборовите: „со 
увоз на стоки" се додаваат запирка и зборовите: „односно 
на услуги", а по зборот: „наплата" се додаваат зборовите: 
„или ако е пласманот на југословенските стоки со висок 
степен на обработка во таа земја отежнат". 

3. Во точка 2 во уводната реченица и во одредбата 
под 1 по зборот: „суровини" се додаваат зборовите: „и 
стоки за широка потрошувачка што се од посебно значење 
за снабдувањето на населението на единствениот југосло-
венски пазар." 

Во одредбата под 2 пд зборот: „суровини" се додава-
ат запирка и зборовите: „односно стоки за широка потро-
шувачка што се од посебно значење за снабдувањето на 
населението на единствениот југословенски пазар.". 

4. По точка 6 се додаваат нови точ. 6а и бб, кои гла-
сат: 

„6а. Одредбите од оваа одлука се однесуваат на изме-
ните на договорите по кои е реализиран извозот на стоки 
и услуги во земјите во кои настапиле поголеми растрој-
ства во плаќањата со странство, а со кои наместо наплата 
во девизи наплатата се договара во стоки односно во услу-
ги. 

бб. Работите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, ако е во пра-
шање извоз на производи и услуги со посебна намена, ги 
договара Сојузниот секретаријат за народна одбрана -
Сојузната дирекција за резерви на производи со посебна 
намена. 

Ако наплатата на извозот од став 1 на оваа точка се 
врши во стоки со посебна намена согласност дава Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана." 
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5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 270. 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 

530. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА РАС-

ТИТЕЛНО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на сурово растително масло за јадење 
можат цените на тоа масло произведено од сончоглед, со-
ја и маслена репка да ги формираат врз база на пропиша-
ните заштитни цени на сончоглодот, сојата и маслената 
репка зголемени за стварните трошоци на откупот и до-
премувањето на маслодајните култури до тие организа-
ции. 

При формирањето на цените на производите од став 
1 на оваа точка се применува установениот норматив на 
искористување. 

2. Цените на маслата од точка 1 на оваа одлука фор-
мирани по одредбите на таа точка се намалуваат за вред-
носта на маслената сачма, маслената погача и лушпите, 
сразмерно со учеството, пресметано по цените што по 
прописите постоеле до денот на влегувањето на оваа од-
лука во сила. 

3. Цените формирани врз основа на одредбите од точ. 
1 и 2 на оваа одлука се зголемуваат за: 

- трошоците за преработка на сончогледот, сојата и 
маслената репка што, согласно со прописите, се засмету-
вале до денот на стапувањето на оваа одлука во сила; 

- фактичките трошоци на амбалажата; 
- другите трошоци (амортизација, обврски од дохо-

дот, бруто-лични доходи и заедничка потрошувачка и др.) 
кои, согласно со прописите, се засметуваат на денот на 
влегувањето на оваа одлука во сила. 

Износите на трошоците за преработка на сончогле-
дот, сојата и маслената репка можат да се зголемат до ни-
вото на растежот на цените на индустриските производи 
од последната промена на цените на растителното масло 
за јадење, според податоците на Сојузниот завод за ста-
тистика. 

4. Цените на суровото растително масло за јадење, 
формиарани во согласност со точ. 1 до 3 на оваа одлука 
важат при постојните услови на продажба франко - расто-
варна станица на купувачот. 

5. Цените на рафинирано растително масло за јаде-
ње, се формираат врз основа на цените на суровото расти-
телно масло за јадење, формирани во согласност со точ. 1 
до 4 на оваа одлука, со примена на вообичаениот норма-
тив на искористување. 

Цената на масло од став 1 на оваа точка се намалува 
за вредноста на масните киселини сразмерно со нивното 
учество, и така намалената цена може да се зголеми за: 

- трошоците за рафинирање на маслото, кои во сог-
ласност со прописите се засметувале до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука; 

- фактичките трошоци на амбалажата; 
- другите трошоци (амортизација, обврски од дохо-

дот, бруто лични доходи и заедничка потрошувачка и др.), 
кои согласно со прописите се засметувале на денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Износот на трошоците за рафинирање на растително 
масло за јадење може да се зголеми до нивото на растежот 

на цените на индустриските производи од последната про-
мена на цените на растително™ масло за јадење, според 
податоците на Сојузниот завод за статистика. 

6. Цените на рафинирано™ растително масло за јаде-
ње, формирани во согласност со одредбите на точка 5 од 
оваа одлука важат при постојните услови на продажбата 
франко растоварна станица на купувачот. 

7. Цените на маслото за јадење можат да се менуваат 
само про промени на заштитните цени на сончогледот, со-
јата и маслената репка, а најмногу два пати годишно. 

8. Цените на растителното масло за јадење од увоз се 
формираат спроед прописот со кој се регулира формира-
њето на цените на производите од увоз. 

9. Цените на мешаните масла за јадење се формираат 
сразмерно со учеството на одделни видови масла за јаде-
ње од тие мешаници, а според цените на тие масла форми-
рани во согласност со одредбите на оваа одлука. 

10. Со денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените на маслото за јадење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/86). 

11. Оваа одлука ќе се применува по истекот на 30 де 
на од денот на нејзиното влегување во сила. 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФГЈ . 

Е. п. бр. 271 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

531. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозниците) ги 
формираат цените на производите од увоз на домашниот 
пазар, што се на една од формите на увоз: вредносен кон-
тингент (Кв), количински контингент (Кк) и режим на до-
зволи (Д>, така што на набавната цена ги засметуваат 
следните стапки за покритие на трошоците на увозот, и 
тоа: 

Производи што спаѓаат 
во дејност 

Гран- Група Подгрупа НАЗИВ При увозот 
ка (во процент до) 
1 2 3 4 5 

ОБЛАСТ 01 - ИН-
ДУСТРИЈА И РУ-
ДАРСТВО 
Електростопанство: 
сите производи 0,77 
Производство на јаг-
лен: сите производи 0,77 
Преработка на јаглен: 
сите производи 0,77 
Производство на на-
фта и земен гас: сите 
производи 0,77 
Производство на на-
фтени деривати: сите 
производи 0,77 

0101 01010 

0102 01020 

0103 01030 

0104 

0105 01050 010500 
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0113 

0106 01060 010600 

0107 

0108 

0109 

0110 

0111 

0112 

01121 

011219 

01122 011220 

01123 

01129 

01131 

011311 

011312 

011313 

011314 

011315 

011316 

011319 

01132 011320 

01139 011390 

01369 
0114 

Производство на 
железна руда: сите 
производи 0,77 
Црна металургија: си-
те производи 0,61 
Производство на руди 
на обоени метали: си-
те производи 0,77 
Производство на обо-
ени метали: сите про-
изводи 0,77 
Преработка на обоени 
метали: сите произво-
ди 0,77 
Производство на не-
метални минерали 
(без градежен матери-
јал): сите производи 0,77 
Преработка на неме-
тални минерали (без 
градежен материјал) 
Производство на стак-
ло: сите производи, 
освет производство на 
друго стакло 1,28 
Производство на дру-
го стакло 1,50 
Производство на ог-
ноотпорен материјал: 
сите производи 0,77 
Производство на по-
рцелан и керамика: 
сите производи 1,28 
Преработка на други 
неметални минерали: 
сите производи 0,77 
Металопреработувач-
ка дејност 
Производство на ме-
тален репродукционен 
материјал: 
Производство на леа-
ни, ковани и пресува-
ни производи: сите 
производи 0,52 
Производство на ме-
тален инсталационен 
материјал: сите про-
изводи 0,52 
Производство на ала-
ти: сите производи 1,50 
Производство на ме-
тална амбалажа: сите 
производи 0,52 
Производство на ни-
вни, заковки, вијци и 
други стоки од жица: 
сите производи 1,03 
Производство на 
тркалави лежишта: 
сите производи 0,77 
Производство на друг 
метален репродукцио-
нен материјал: сите 
производи 0,52 
Производство на ме-
тални, градежни и 
други конструкции: 
сите производи 0,52 
Производство на сто-
ки за широка потро-
шувачка и на други 
метални производи: 
сите производи 1,20 
Машиноградба 
Производство на ма-
шини и уреди (без 

011419 

01142 011420 

01143 011430 

0115 

01151 

01152 

011511 

011521 

011522 

011523 

011524 

011525 

011526 

011527 

01159 011590 

0116 01160 

011601 

011602 

0117 

електрични и земјо-
делски): сите произво-
ди, освен производ-
ство на други машини 
и уреди (без електрич-
ни и земјоделски) 0,52 
Производство на дру-
ги машини и уреди 
(без електрични и зем-
јоделски) 1,00 
Производство на зем-
јоделски машини: си-
те производи 0,52 
Производство на оп-
рема за професионал-
ни и научни цели, 
мерни и контролни 
инструменти и уреди 
за автоматизација на 
управувањето (освен 
оние од гранката 
0117): сите производи 0,52 
Делови и прибор за 
машини и уреди од 
гранката 0114 
Производство на со-
обраќајни средства 
(без бродоградбата): 
Производство и по-
правка на шински воз-
ила 

Производство на 
шински возила: сите 
производи 0,52 
Производство на 
друмски возила 
Производство на мо-
тори: сите производи: 0,52 
Производство на ка-
миони и специјални 
возила: сите произво-
ди 0,52 
Производи на патнич- • 
ки автомобили: сите 
производи 0,70 
Производство на 
трактори: сите произ-
води 0,52 
Производство на мо-
тоцикли и мопеди 1,00 
Производство на ве-
лосипеди: сите произ-
води 1,00 
Производство на де-
лови и прибор за мо-
торни возила: сите 
производи 2,00 
Производство на дру-
ги сообраќајни сред-
ства: сите производи 0,52 
Бродоградба 
Поморска бродоград-
ба: 
- бродови и багери -
поморски, 0,24 
- чамци, освен гумени 
чамци 0,52 
Речна бродоградба: 
- речни бродови, баге-
ри, шлепови и баржи 0,24 
- чамци, освен гумени 
чамци 0,52 
Делови и прибор за 
производство од гран-
ката 0116 1,03 
Производство на 
електрични машини и 
апарати 
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01171 

01172 

01173 

01174 

01179 

? 
011710 

011730 

0118 

01181 011810 

01182 011820 

0119 

01183 

01191 011910 

01192 011920 

01193 

01194 

01199 

0120 01200 

0121 

0122 01220 

0123 

0124 

0125 

0126 

0127 01270 

011930 

011990 

Производство на 0128 
електрични машини и 
уреди: сите производи 0,52 
Производство на 
електронски и телеко- 0129 01290 
муникациони уреди: 012901 
сите производи 1,00 
Производство на каб-
ли и спроводници: си- 012909 
те производи 0,77 
Производство на 
електрични апарати 0130 
за домаќинството: си-
те производи 1,00 
Производство на дру-
ги електротехнички 
производи: сите про-
изводи 1,00 
Делови и прибор за 
производство од гран-
ката 0117 1,03 
Производство на баз-
ни хемиски производи 
Производство на хе-
микалии (освен за 
земјоделството): сите 
производи 1,03 
Производство на хе-
микалии за земјодел-
ството: СИТС иркшЈИО-
ди 0,77 
Производство на хе-
миски влакна и плас-
тични маси: сите про-
изводи 1,03 
Преработка на хемис-
ки производи 
Производство на ле-
кови и фармацевтски 
хемикалии: сите про-
изводи 1,50 
Производство на 
средства за перење и 
козметички препара-
ти: сите производи 1,20 
Производство на пре-
мачкувачки средства: 
сите производи 1,20 
Преработка на плас-
тични маси: сите про-
изводи 1,20 
Производство на дру-
ги хемиски произво- 0133 
ди: сите производи 1,20 
Производство на ка- 01331 013310 
мен, чакал и песок: 
сите производи 1,20 
Производство на гра- 01332 013320 
дежен материјал: сите 
производи 0,52 0134 01340 013400 
Производство на 
режана граѓа и плочи: 0135 01350 013500 
сите производи 0,52 
Производство на фи-
нални производи од 
дрво: сите производи 1,00 
Производство и пре-
работка на хартија: 0139 01390 
сите производи 1,00 
Производство на тек-
стилни предива и тка-
енини: сите произво-
ди 1,50 
Производство на го-
тови текстилни произ-
води: сите производи 1,50 
Производство на кожа 0201 
и крзно: сите производи 1,03 

0131 

0132 01320 

013030 

013041 

013043 

013050 

013099 

013200 

Производство на 
кожни обувки и галан-
терија: сите произво-
ди 1,50 
Преработка на каучук 
Производство на гуми 
за возила: сите произ-
води 1,00 
Друга преработка на 
каучук: сите произво-
ди 1,20 
Производство на пре-
хранбени производи: 
сите производи, освен 
преработка и конзер-
вирање на риби: чаде-
ни риби, ракови, кави-
јар; преработки од 
риби и харинга; коле-
ње на добиток, прера-
ботка и конзервирање 
на млеко: млеко во 
прав и тврди сирења; 
јајца од птици; произ-
водство на зачини, ка-
вовини и други пре-
хранбени производи: 
зачини 1,03 
Преработка и конзер-
вирање на овошје и 
зеленчук 1,50 
Колење на добиток: 
сите производи 0,77 
Преработка и конзер-
вирање на риби: чаде-
ни риби, ракови, кави-
јар, преработки од ри-
би и харинга 1,50 
Преработка и конзер-
вирање на млеко: 
млеко во прав и 
тврди сирења: јајца 
од птици 1,20 
Производство од за-
чини, кавовини и дру-
ги прехранбени произ-
води: зачини 3,00 
производи на пијач-
ки: сите производи 1,50 
Производство на до-
биточна храна:сите 
производи 1,03 
Производство и пре-
работка на тутун 
Производство на фер-
ментиран тутун: 
ферментиран тутун 0,77 
Преработка на тутун: 
сите производи 1,50 
Графичка дејност: си-
те производи 0,77 
Собирање и примарна 
преработка на индус-
триски отпадоци: ин-
дустриски и други ко-
рисни отпадоци од 
железо и челик 0,77 
Производство на раз-
новидни производи: 
сите производи 1,50 

ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО И РИБАР-
СТВО 

Земјоделско производ-
ство 
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02011 020110 Полјоделство: сите 
производи, освен зе-
ленчук и семе 1,30 
- зеленчук: сите про-
изводи 2,58 
- семе: сите произво-
ди 1,55 
Овоштарство: сите 
производи, освен 
јужно овошје, лешни-
ци и бадеми 1,55 

020121 Јужно овошје, лешни-
ци и бадеми 3,00 
Лозарство: сите про-
изводи 1.55 

02014 020140 Сточарство: * 
- сите видови добиток 0,77 
-млеко 1,03 
- свежи јајца 2,06 
- живина 1,03 
- мед 2,50 
Рибарство и сите про-
изводи 1,50 
ОБЛАСТ ОЗ - ШУ-
МАРСТВО 
Шумарство: сите про-
изводи, освен лов и 
одгледување на дивеч 0,52 

030004 Лов и одгледување на 
дивеч: сите производи 1,50 

02012 

02013 

0203 02030 

0300 03000 

По исклучок од став 1 на оваа точка увозниците ги 
формираат цените на производите така што на набавната 
цена ги засметуваат стапките за покритие на трошоците 
на увозот и стапките за покритие на трошоците на проме-
тот на големо односно за покритие на трошоците на про-
метот на мало, и тоа: 

врската за плаќање на царина зголемен за 5% и зголемена 
за износот на царината и на другите увозни давачки. 

3. Цените на производите од увоз во прометот на до-
машниот пазар на мало односно на големо се формираат 
како и за домашните стоки, а за производите од точка 1 
став 2 на оваа одлука - со примена на стапките утврдени' 
со одредбите на тој став. 

4. Увозниците што увезуваат опрема, суровини, по-
лупроизводи и друг репродукционен материјал во свое 
име и за сметка на купувачот, како непосреден потрошу-
вач на тие производи, непосредно со тој купувач го ут-
врдуваат учеството за покритие на увозните трошоци. 

5. Организациите на здружен труд - застапници на 
странски фирми што продаваат стоки од увоз од консиг-
национи складови можат на набавната цена на тие произ-
води да засметаат стапка за покритие на трошоците на 
увозот, и тоа: 

1) за средствата на транспортот и вр-
ски, машини, уреди, инсталации, опрема и 
крупен алат до 0,39% 

2) за суровини и друг репродукцио-
нен материјал до 0,52% 

3) за делови и гуми за моторни вози-
ла до 0,65% 

4) за производи што не се опфатени 
со одредбите под 1 до 3 на оваа точка до 0,80%. 

6. Со денот на почнувањето на примената на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на производите од увоз („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/85 и 11/86). 

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 јули 1986 година. 
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 281 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Мнлосавлевиќ, е. р. 

Во проценти до 

Назив на производите при на на 
увозот големо мало 

- лимон, портокали и ман-
3,00 

по прописот 
дарини 3,00 

- грејпфрут, банани, ананас, 
друго свеже и суво овошје 
и зеленчук 3,00 6,00 19,00 

- чај, какао и зачини што не 
се произведуваат во земја-
та 3,00 3550 22,00 

Другите трошоци (зависни и др.) се засметуваат по 
прописите, со тоа што во прометот на банани за дозрева-
ње во специјално опремени простории можат во тие тро-
шоци да се засметуваат и трошоците на дозревањето - до 
трн динари по 1 килограм, а за складирање и чување на 
лимон, портокали и мандарини - вкупно до 2 динари по 
еден килограм. 

За производите од увоз што се на една од формите на 
увоз од став 1 ка оваа точка, а што не се наведени во Ст. 1 
и 2 од оваа точка, увозниците ги формираат цените така 
што на набавната цена на тие производи засметуваат 
стапила за покритие на увозните трошоци до 1%. 

По исклучок од одредбите на оваа одлука, организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со работи на 
увозот и работи на прометот на големо и на мало на суро-
во кафе ги утврдуваат и засметуваат трошоците на увозот 
и трошоците на прометот во апсолутен износ кој, по про-
писите, постоел на денот на влегувањето на оваа одлука 
во сила. 

2. Стапките за покритие на трошоците на увозот се 
засметуваат на набавната цека на производите од увоз, 
франко југословенска граница, со примена на курсот ка 
динарот што важел на денот на настанувањето на об-

532. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОСНОВ-
НИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕ-

НИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на пченично брашно можат цените на 
пченичното брашно од типот „850" да ги формираат врз 
основа на заштитната цена на пченицата зголемена за 
10%. 

2. На цената на пченичното брашно од типот „850" 
од точка 1 на оваа одлука се засметуваат: 

- трошоците за терминска испорака и трошоците за 
промет на пченица согласно со прописите; 

- трошоците за преработка (мливо) на пченица зголе-
мени до нивото на растежот на цените на индустриските 
производи од последната промена на цените на пченично-
то брашно од типот „850", според податоците на Сојузни-
от завод за статистика. 

3. Цена на пченичното брашно од типот „850" форми-
рана во согласност со одредбите на точ. 1 и 2 од оваа од-
лука се подразбира франко-натоварено во превозно сред-
ство паритет Нови Сад. 

4. На цената на пченичното брашно од типот „850" 
формирана по одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука, ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со произ-
водство ка брашно и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со промет на брашно можат да ги засмету-
ваат постојните трошоци за ситно меко пакување на тоа 
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брашна во хартиени кесиња извршено на индустриски на-
чин, зголемени до нивото на растежот на цените на индус-
триските производи од последната промена на цените на 
пченичното брашно од типот „850", според податоците на 
Сојузниот завод за статистика. 

5. Организациите на здружел труд што се занаимава-
ат со производство на леб ги формираат цените на основ-
ниот вид пченичен леб (член 83 став 2 точка 1 од Правил-
никот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските 
производи, тестенините и брзо смрзнатите теста 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/83), произведен од пче-
нично брашно од типот „850", врз основа на цената на 
пченичното брашно од типот „850". 

При формирањето на цените на лебот од став 1 на 
оваа точка се применува вообичаениот норматив за иско-
ристување (во килограм леб учеството на брашно изнесу-
ва 0,735 кѕ). 

На цената на лебот од став 1 на оваа точка се засме-
туваат постојните зависни трошоци за набавка на пченич-
но брашно од типот „850" од мелничките до пекарските 
организации на здружен труд, постојните трошоци за про-
изводство (печење и транспорт на леб до продавниците), 
зголемени до нивото на растежот на цените на индустрис-
ките производи од последната промена на цените на тој 
леб, според податоците на Сојузниот завод за статистика. 

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на леб можат на цената на основниот вид пче-
ничен леб, произведен од пченично брашно од типот 
„850", формирана по одредбите на точка 5 од оваа одлука 
да го засметуваат апсолутниот износ за покритие на тро-
шоците на промет што, согласно со прописот, постоел до 
денот на почнувањето на применувањето на оваа одлука. 

7. Цените на производите од оваа одлука можат да се 
менуваат само при промени на заштитните цени на пчени-
цата. 

8. Со денот на почнувањето на применувањето на 
оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определу-
вање на највисокото ниво на цените на пченичното браш-
но и крупицата (гризот) („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/86) Одлуката за утврување на највисокото ниво на 
пченичниот леб („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/86) и Од-
луката за утврдување на износот за покритие на трошоци-
те за промет на пченичен леб на мало („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/86). 

9. Оваа одлука ќе се применува од 1 јули 1986 година. 
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 282 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

498. Закон за измени и дополненија на Законот за 
основите на системот на стоковните резерви и 
за сојузните стоковни резерви 1033 

499. Закон за измени и дополненија на Законот за 
основите на банкарскиот и кредитниот систем 1034 

500. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисници-
те на општествени средства 1035 

501. Закон за измени и дополненија на Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот при-
ход и на доходот и за утврдување и распореду-
вање на приходот 1036 

502. Закон за привремена забрана на располагање-
то со општествените средства за нестопански и 
^производствени инвестиции во второто по-

/ луто дие на 1986 година и во 1987 година 1036 
и 503ј Закон за привремена забрана на располагање-

т о с о д е л о д општествените средства за лични 
доходи, за заедничка потрошувачка на работ-
ниците и за определени трошоци на работење-
то, за 1986 година 1038 

Страна 

504. Препорака за усогласување на растежот на 
средствата за општи општествени и за заед-
нички потреби со растежот на доходот на оп-
штественото стопанство 1040 

505. Одлука за обврска на претходно известување 
на Сојузниот завод за цени за промена намени-
те на определени производи и услуги 1040 

506. Одлука за измени на Одлуката за враќање на 
даночните, царинските и другите давачки и за 
други мерки за потикнување на извозот 1044 

507. Одлука за давање согласност на цените на оп-
ределени производи 1044 

508. Одлука за начинот на формирањето на цените 
на определени видови млеко 1046 

509. Одлука за враќање на цените на определени 
производи на определеното ниво — 1046 

510. Одлука за начинот на формирањето на цените 
на шеќерот 1047 

511. Одлука за увоз на стоки врз основа на претход-
но одржано јавно наддавање или врз основа на 
собирање понуди од определен најмал број по-
нудувачи — — 10 аВ 

512. Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на највисокото ниво на цените на земен гас 10 ;9 

513. Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за определување на највисокото ниво на цени-
те на определени производи 1049 

514. Одлука за задолжителна продажба на трици на 
производителите на пченица 1050 

515. Одлука за начинот за зголемување односно на-
малување на пресметаните општествено при-
знати репродукциони потреби за 1986 година 1050 

516. Одлука за забрана на употребата на пченица за 
производство на добиточна храна и за исхрана 
на добитокот 1051 

517. Одлука за определување на условите за обеди-
нет увоз на определени стоки 1051 

518. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени на добитокот за 1986 година 1052 

519. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за млеко за 1986 година 1052 

520. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за волна во 1986 година 1052 

521. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена на шеќерната репка од родот на 1986 го-
дина 1053 

522. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена на пченката од родот на 1986 година 1053 

523. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за суров памук од родот на 1986 година — 1053 

524. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за суров тутун од родот на 1986 година — 1053 

525. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за оризов арпа од родот на 1986 година — 1053 

526. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени на пченицата од родот на 1986 година — 1054 

527. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени на сончогледот, сојата и маслодајката 
репка од рогот на 1986 година 1054 

528. Одлука за измена на Одлуката за примена на 
странски стандарди при испитување на ефикас-
носта на задржувањето на молекулски и орган-
ски јод на импрегниран активен јаглен за фил-
три за специјални намени 1054 

529. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите под кои извозот на стоки и услуги 
може да се договара со наплата во стоки — — 1054 

530. Одлука за начинот на формирање на цените за 
растително масло за јадење 1055 

531. Одлука за начинот на формирање на цените за 
производите од увоз 1055 

532. Одлука за начинот на формирање на цените на 
пченичното брашно од типот „850" и за начи-
нот на формирање на цените на основниот вид 
пченичен леб произведен од пченично брашно 
од типот „850" 1058 




