
„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 

Цена на овој број е 140 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 
динари. - Рок за рекламации 15 дева. - 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 

868. 
Врз основа на член бб ст. 2 и 3 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
е д е н совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ЛИКВИД-
НОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ 
1. Заради одржување на минималната ликвидност во 

своето работење, основните и здружените банки и другите 
финансиски организации (во натамошниот текст: банките) 
се должни да држат секојдневно дел од своите средства во 
благајничките записи на Народната банка на Југославија, 
и тоа во височина од 1,3% од вкупните краткорочни изво-
ри на средства, според книговодствената состојба на 31 де-
кември претходната година. 

2. Обврската од точка 1 на оваа одлука банките ќе ја 
извршат најдоцна до 1 декември 1986 година, а првата 
пресметка на минималната ликвидност во благајничките 
записи банките ќе ја состават и ќе и ја достават на народ-
ната банка на републиката односно на народната банка на 
автономната покраина за декември 1986 година. 

3. Во поглед на минималната ликвидност во парични-
те средства, како и другите прашања што се однесуваат на 
минималната ликвидност на банките и на другите финан-
сиски организации, а кои не се утврдени со оваа одлука, се 
применува Одлуката за начинот на одржување на мини-
малната ликвидност на банките и на другите финансиски 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/77, 19/78 и 
12/81). 

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

Е. п. бр. 432 
30 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

во точка 1 став 2 во табелата се вршат следните измени и 
дополненија: 

Во областа 01 - Индустрија и рударство, пред гранка-
та 0111 Производство на неметални минерали (без гра-
дежен материјал) се додаваат три гранки, кои гласат: 

„0107 Црна металургија: сите производи 
0109 - Производство на обоени метали: сите произво-

ди 

ди 
ОНО - Преработка на обоени метали: сите произво-

869. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за давање согласност на цените на оп-

ределени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/86) 

Во гранката 0111 Производство на неметални мине-
рали (без градежен материјал) во колона 2 по групата 
01111 се додава групата 01112 Производство на соли: сите 
производи. 

Во гранката 0112 Преработка на неметални минера-
ли (без градежен материјал), по групата 01121 во колоните 
2 и 3 се додава групата 01122, подгрупата 011220 Произ-
водство на огноотпорен материјал: сите производи, гру-
пата 01129 Преработка на други неметални минерали, 
подгрупата 011299 Друга преработка на неметални мине-
рали: брусни производи и корунд. 

Во гранката 0113 Металопреработувачка дејност, во 
групата 01131 пред подгрупата 011390 во колона 3 се дода-
ваат: подгрупата 011311 Производство на леани, ковани и 
пресувани производи: сите производи и подгрупата 
011312 Производство на метален инсталационен матери-
јал: леани цевки за водовод и канализација, котли, радија-
тори и сите видови кади и леани арматури и арматури од 
обоени метали, а по подгрупата 011314 во колона 3 се до-
дава подгрупата 011319 Производство на друг метален 
репродукционен материјал: окови и прибор. 

По групата 01131 во колона 2 се додава групата 
01139, подгрупа 011390 Производство на стоки за широка 
потрошувачка и други метални производи: шпорети и 
печки на цврсто и течно гориво, сите видови садови, при-
бор за јадење, машини за шиење и жилети. По гранката 
0113 во колони 1, 2 и 3 се додава гранката 0114 - Маши-
ноградба, група 01143, подгрупа 011430 Производство на 
опрема за професионални и научни цели, мерни и кон-
тролни инструменти и уреди за автоматизација на управу-
вањето (освен оние од гранката 0117): фотокопир апарати 
и регистарски каси; 

Во гранката 0117 пред подгрупата 01179 во колона 2 
и 3 се додава: групата 01172 производство на електронски 
и телекомуникациони уреди, подгрупата 011724 Произ-
водство на мерна и регулациона опрема, средства за упра-
вување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: 
електрични броила еднофазни еднотарифни, електрични 
броила еднофазни двотарифни, електрични броила тро-
фазни еднотарифни и електрични броила трофазни двота-
рифни, групата 01173, подгрупа 011730 Производство на 
кабли и сироводници: сите сироводници; групата 01174 
Производство на електрични апарати за домаќинство, 
подгрупата 011741 Производство на термички апарати: 
електрични шпорети и електрични бојлери, термоакуму-
лациони печки и пегли; подгрупата 011742 Производство 
на разладни апарати и уреди: ладилници (фрижидери и 
апарати за длабинско замрзнување - замрзнувачи) за до-
маќинство, подгрупата 011743 Производство на апарати и 
уреди за перење и сушење: машини за перење алишта, 
подгрупата 011749 Производство на други апарати за до-
маќинство: правосмукалки. Пред подгрупата 011793 во ко-
лона 3 се додава подгрупата 011792 Производство на сија-
лици и луминисцентни цевки: сите производи; 

Во гранката 0118 - Производство на базни хемиски 
производи пред групата 01182, подгрупа 011820 во колони 
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2 и 3 се додава групата 01182, подгрупа 011810 Производ-
ство на хемикалии (освен за земјоделството): сите произ-
води, освен технички гасови; Во подгрупата 011820 во ко-
лона 4 зборовите: „Вештачки ѓубрива и средства за зашти-
та на растенијата" се заменуваат со зборовите: „сите про-
изводи". По групата 01182 подгрупа 011820 се додаваат 
групата 01183 Производство на хемиски влакна и пластич-
ни маси и подгрупата 011832 Производство на пластични 
маси: полистирол, полиетилен, кополимери на стирол, по-
липропилен и полиестер. 

Во гранката 119 Преработка на хемиски производи 
во групата 01191, подгрупа 011910 Производство на леко-
ви и фармацевтски хемикалии во колона 4 зборовите: „ле-
кови за хумана употреба" се заменуваат со зборовите: „го-
тови лекови за употреба во медицината", согласно со член 
2 точ. 1 и 4 од Законот за пуштање на лекови во промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86); по групата 01192 и 
подгрупата 011920 во колони 2 и 3 се додава групата 01194 
Преработка на пластични маси, подгрупата 011941 Произ-
водство на амбалажа од пластични маси: сите производи 
и групата 01199, подгрупата 011990 Производство на дру-
ги хемиски производи: антифриз; 

По гранката 0119 во колони 1, 2 и 3 се додава гранка-
та 0121 Производство на градежен материјал, групата 
01212 подгрупа 012120 Производство на цемент: сите про-
изводи; групата 01214 Производство на градежни префаб-
рикати и битуменски производи, подгрупата 012142 Про-
изводство на префабрикувани градежни елементи: сите 
производи; 

Во гранката 0123 во групата 01232 по подгрупата 
012321 во колона 3 се додава подгрупа 012322 Производ-
ство на градежни елементи од дрво: сите видови врати, 
рамови за врати и прозорци. 

По гранката 0124 се додаваат две нови гракки, кои 
гласат: 

0127 Производство н^кои^а и крзно: сите 
производи 

0129 Преработка на каучук 
012901 Производство на гуми за возила: гу-

ми за автомобили, камиони и тракто-
ри 

Во гранката 0130 по групата 01302 се додава групата 
01304 Преработка и конзервирање на месо и риби, подгру-
пата 013043 Преработка и конзервирање на риби: сите 
производи, а во групата 01307 во колона 3 подгрупата 
013073 Производство на кекс и сродни производи: сите 
производи се брише. 

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

Е. п. бр. 433 
30 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

870. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБ-
ВРСКА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗ-
НИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Одлуката за обврска на претходно известување 

на Сојузниот завод за цени за промена на цените на опре-
делени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 

34/86 и 50/86), во точка 1 став 2, во табелата се вршат 
следните измени и дополненија: 

Во областа 01 Индустрија и рударство, гранката 0107 
Црна металургија, гранката 0110 Преработка на обоени 
метали: сите производи и гранката 0111 Производство на 
неметални минерали (без градежен материјал) - се бри-
шат. 

Во гранката 0112 Преработка на неметални минера-
ли (без градежен материјал), групата 01122, подгрупата 
011220 Производство на огноотпорен материјал: сите про-
изводи - се бришат. Во групата 01129 подгрупата 011299 
Друга преработка на неметални минерали: сите произво-
ди - се бришат. 

Во гранката 0113 Металопреработувачка дејност, во 
групата 01131 подгрупата 011311 Производство на леани, 
ковани и пресувани производи: сите производи и подгру-
пата 011312 Производство на метален инсталационен ма-
теријал: сите производи - се бришат. Во подгрупата 
011319 во колоната 4 по зборовите: „сите производи" се 
додаваат запирка и зборовите: „освен олово и прибор". Во 
групата 01132, подгрупата 011320 Производство на метал-
ни, градежни и други конструкции: сите производи - се 
бришат. 

Во гранката 0114 Машиноградба во групата 01141 во 
подгрупата 011412 во колоната 4 зборовите: „сите произ-
води" се заменуваат со зборовите: „мешалки за бетон и 
натоварувачи". По групата 01141 се додава група 01142, 
подгрупа 011420 Производство на земјоделски машини: 
плугови, чинијаши, сеалки, комбајни и берачи, лозарски 
прскалки, атомизери, роначи и растурачи на вештачко 
ѓубриво. Групата 01143, подгрупата 011430 Производство 
на опрема за професионални и научни цели, на мерни и 
контролни инструменти и уреди за автоматизација на уп-
равувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи 
- се бришат. 

Во гранката 0115 Производство на сообраќајни сред-
ства (без бродоградба) во групата 01152 подгрупата 011527 
Производство на делови и прибор за моторни возила: си-
те производи - се брише. 

Во гранката 0117 Производство на електрични маши-
ни и апарати групата 01172 Производство на електрични и 
телекомуникациони уреди и групата 01173, подгрупата 
011730 Производство на кабли и проводници: сите произ-
води - се бришат. 

Во групата 01174 подгрупата 011741 Производство на 
термички апарати: сите производи - се брише. Во подгру-
пата 011742 во колоната 4 по зборовите: „сите производи" 
се додаваат запирка и зборовите: „освен ладилници 
(фрижидери) и апарати за длабочинско замрзнување (за-
мрзнувач^", а подгрупата 011749 Производство на други 
апарати за домаќинство: сите производи - се брише. 

Во групата 01179 подгрупата 011792 Производство на 
сијалици и луминисцентни цевки: сите производи - се бри-
ше. 

Во гранката 0118 Производство на базни хемиски 
производи во групата 01181, подгрупа 011810 во колоната 
4 зборовите: „сите производи, освен технички гасови" се 
заменуваат со зборовите: „технички гасови". 

Во групата 01183 во подгрупата 011832 во колоната 4 
по зборовите: „сите производи" се додаваат запирка и збо-
ровите: „освен полистирол, полиетилен, кополимери на 
стирол, полипропилен и полиестер. 

Во гранката 0119 Преработка на хемиски производи, 
во групата 01191, подгрупа 011910 во колоната 4 зборови-
те: „ветеринарски лекови" се заменуваат со зборовите: 
„готови лекови за употреба во ветерината". 

Во групата 01192, во подгрупа 011920 зборовите: „си-
те производи, освен детерџенти" се заменуваат со зборо-
вите: „сапуни, пасти за бричење, пасти за заби и шампони 
за коса". 

Во групата 01194 подгрупата 011941 Производство на 
амбалажа од пластични маси: сите производи - се брише, 
а во подгрупа 011949 во колоната 4 по зборовите: „сите 
производи" се додаваат запирка и зборовите: „освен коп-
чиња и играчки". 

Групата 01199 и подгрупата 011990 Производство на 
други хемиски производи: сите производи - се бришат. 

Гранката 0120, групата 01200 Производство на камен, 
чакал и песок: сите производи - се бришат. 
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Во гранката 0121 Производство на градежен матери-
јал групата 01211 Производство на вар и гипс: сите произ-
води и групата 01212 подгрупа 012120 Производство на це-
мент: сите производи - се бришат. 

Во групата 01213, подгрупа 012130 во колоната 4 збо-
ровите: „сите производи" се заменуваат со зборот: „ќера-
мида". 

Во групата 01214 подгрупа 012142 Производство на 
префабрикувани градежни елементи: сите производи - се 
брише. 

Во гранката 0124 Производство и преработка на хар-
тија во групата 01241, подгрупа 012410 во колоната 4 по 
зборовите: „сите производи" се додаваат запирка и зборо-
вите: „освен рото-хартија и натрон-хартија". 

Во гранката 0125 Производство на текстилни преди-
ва и ткаенини во групата 01251 подгрупата 012512 Произ-
водство на предиво и конец од памучен тип: сите произво-
ди и 012514 Производство на предиво и јажарија од тврди 
и ликасти влакна: предиво и јажар ија од кад ела - се бри-
шат, а се додава подгрупа 012516 Производство на синте-
тичко креп-предиво и конец: сите производи. 

Во групата 01252 Производство на ткаенини по под-
групата 012521 се додава подгрупа 012522 Производство 
на волнени ткаенини (од волнен тип): сите производи. ! 

Во гранката 0126 Производство на готови текстилни 
производи пред групата 101262 се додава група 01261 Про-
изводство на трикотажни предмети, подгрупа 012612 Про-
изводство на трикотажни алишта: детски трикожани 
алишта, подгрупа 012613 Производство на трикотажна об-
лека: детска трикотажна облека и подгрупа 012614 Произ-
водство на чорапи: детски чорапи. 

Во групата 01262 Производство на текстилна конфек-
ција подгрупата 012623 Производство на алишта за дома-
ќинство: сите производи - се брише, а се додаваат подгру-
пи 012621 Производство на алишта (освен трикотажни) и 
детски алишта и подгрупа 012622 Производство на обле-
ка: детска облека. 

Гранката 0127, групата 01270 Производство на кожа 
и крзна: сите производи, освен крзно од дивеч - се бри-
шат, а се додава гранка 0128 Производство на кожни обув-
ки и галантерија, група 01281, подгрупа 012810 Производ-
ство на кожни обувки: детски кожни обувки, група 01282, 
подгрупа 012820 Производство на кожна галантерија: дет-
ска кожна галантерија. 

Во гранката 0129, група 01290 Преработка на каучук 
во подгрупа 012901 во колоната 4 по зборовите: „сите про-
изводи" се додаваат запирка и зборовите: „освен гуми за 
автомобили, камиони и трактори", а во подгрупа 012909 
во колоната 4 зборовите: „гумено-технички производи и 
гуми од стари гумени производи (регенерација)" се заме-
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нуваат со зборовите: „транспортни ленти, гумени погон-
ски ремени и гумени обувки". 

Во гранката 0130 Производство на прехранбени про-
изводи пред групата 01307 се додава група 01304 Прера-
ботка и конзервирање на месо и риби и подгрупи 013041 
Колење на добиток: сурова кожа, 013042 Преработка и 
конзервирање на месо: полутрајни сувомесести производи 
и полутрајни месни конзерви ћ 013043 Преработка и кон-
зервирање на риби: рибини конзерви. Групата 01309 Про-
изводство на други прехранбени производи (без добиточ-
на храна) - се брише. 

Во гранката 0131 Производство на пијачки во група-
та 01311 во подгрупа 013111 во колоната 4 зборовите: „си-
те производи, освен оцет" се заменуваат со зборот: „шпи-
ритус", а подгрупите 013114 Производство на вински дес-
тилат, вињак и ракија од грозје и вино: сите производи и 
013119 Производство на други алкохолни прачки: сите 
производи - се бришат. 

По гранката 0131 Производство на пијачки се додава 
гранка 0132, група 01320, подгрупа 013200 Производство 
на добиточна храна: производство на комплетна и допол-
нителна крмна смеса за добиток и живина. 

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

Е. п. бр. 434 
30 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

868. Одлука за одржување на минималната ликвид-
ност на банките и на другите финансиски орга-
низации во благајничките записи 1701 

869. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
давање согласност на цените на определени 
производи 1701 

870. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
обврска на претходно известување на Сојузни- 9 
от завод за цени за промена на цените на опре-
делени производи и услуги 1702 
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