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

водство 60802-603-21943 

Петок, 25 јули 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 42 ГОД. XLII 

Цена на овој број е 140 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

627. 
Врз основа на член 277 став 2 од Законот за об-

лигационите односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/78 и 39/85), Сојузниот извршен совет донесува 

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

НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 

1) Во Одлуката за височината на стапката на за-
тезната камата („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/82, 
40/83, 53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86 и 23/86) во 
точка 1 процентот: „86%" се заменува со процентот: 
„66%". -

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

Е.п. бр. 307 
2 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

628. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА 
ЦЕНИТЕ НА ШЕЌЕРОТ 

1. Во Одлуката за начинот на формирањето на 
цените на шеќерот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/86) во точка 2 став 1 во првата алинеја по зборо-
вите: „на оваа одлука" се додава запирка и зборови-
те: „зголемени до 10%". 

Во втората алинеја по зборовите: „на амба-
лажата" се додаваат зборовите: „што постоеле на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука". 

Во третата алинеја по зборовите: „заедничка 
потрошувачка" зборовите: „и др." се бришат. 

Ставот 2 се брише. 
2. Точката 5 се брише. 
3. Точката 10 се менува и гласи: 
„Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 

1986 година". 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е.п. бр. 314 
25 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

629. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

ЗА РАСТИТЕЛНО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на це-
ните за растително масло за јадење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/86) во точка 3 став 3 во првата 
алинеја по зборовите: „на оваа одлука" се додава 
запирка и зборовите: „зголемени до 10%". 

Во втората алинеја по зборовите: „на амба-
лажата" се додаваат зборовите: „што постоеле на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука". 

Во третата алинеја по зборовите: „заедничка 
потрошувачка" зборовите: „и др." се бришат. 

Ставот 2 се брише. 
2. Во точка 5 став 2 по зборот: „учество" се до-

даваат зборовите: „пресметана по цените што спо-
ред прописите што постоеле до денот на влегување-
то во сила на оваа одлука". 
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Во првата алинеја по зборовите: „на оваа одлу-
ка" се додава запирка и зборовите: „зголемени до 
10%". 

Во втората алинеја по зборовите: „на амба-
лажата" се додаваат зборовите: „што постоеле на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука". 

Во третата алинеја по зборовите: „заедничка 
потрошувачка" зборовите: „и др." се бришат. 

Ставот 3 се брише. 
3. Точка 7 се брише. 
4. Точка 11 се менува и гласи: 
„Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 

1986 година". 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е.п. бр. 315 
25 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

630. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИ-

ТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ МЛЕКО 

1. Во Одлуката за начинот на формирањето на 
цените на определени видови млеко („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/86) по точка 3 став 1 во првата 
алинеја по зборовите: „на оваа одлука" се додава 
запирка и зборовите: „зголемени до 10%". 

Петок, 25 јули 1986 

Во втората алинеа по зборовите: „на амба-
лажата" се додаваат зборовите: „што постоеле на 
денот на влегувањето во рила на оваа одлука". 

Во третата алинеа по зборовите: „и заедничка 
потрошувачка" зборовите: „и др." се бришат. 

Ставот 2 се брише. 
2. Точката 5 се менува и гласи: 
„Производителските цени на пастеризираното 

и стерилизираното млеко формирани според одред-
бите на оваа одлука, можат да се зголемат најмногу 
до 30% во однос на цените што според прописите 
постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука." 

3. Точката 9 се менува и гласи: „Оваа одлука ќе 
се применува од 1 август 1986 година." 

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

Е.п. бр. 316 
25 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

627. Одлука за измена на Одлуката за височи-
ната на стапката на затезната камата — 1245 

628. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на формирањето на 
цените на шеќерот 1245 

629. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на формирање на це-
ните за растително масло за јадење 1245 

630. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на формирањето на 
цените на определени видови млеко 1246 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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