
НА СОЦИЈАЛ ИСТИЧК 
„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 

Петер 

БРОЈ 60 

БЕЛГРАД 

ГОД. XLI 

Цена на овој број е 7,50 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 3.000 динари - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

756. 
Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат масло за јадење можат цените на маслото за јадење да 
ги формираат така што највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за: 

маслото за Јадење затечено на залихи да ги зголемат, и 
тоа за: 

1) сурово масло за јаде-
ње 

2) рафинирано масло за 
јадење: 
- во буриња, најмалку 

од 50 kg (ринфуза) 
- во лименки и плас-

тична амбалажа од 
3 до 25 литри 

- во стаклени шиши-
ња од 1 литар 

- во пластични шиши-
ња од 1 литар 

- во пластични шиши-
ња од 3/4 литар 

Масло од соја и Масло од 
маслена репка сончоглед 

227,28 дин/kg 284,10 дин/kg 

269,30 дин/kg 336,63 дин/kg 

250,69 дин/1 

273,18 дин/1 

279,76 дин/1 

313,36 дин/1 

341,47 дин/1 

349,70 дин/1 

213,56 дин/3/4 1 266,95 дин/3/4 1 

Масло од соја и 
маслена репка 

Масло од 
сончоглед 

1) сурово масло за јаде-
ње 

2) рафинирано масло за 
јадење: 
- во буриња, најмалку 

од 50 kg (ринфуза) 
- во лименки и плас-

тична амбалажа, од 
3 до 25 литри 

- во стаклени шиши-
ња од 1 литар 

- во пластични шиши-
ња 1 литар 

- во пластични шиши-
ња од 3/4 литар 

50,61 дин/kg 80,93 дин/kg 

64,33 дин/kg 100,92 дин/kg 

55,47 дин/1 

64,38 дин/1 

64,35 дин/1 

49,85 дин/3 /4 ! 

88,86 дин/1 

101,35 ^ин/1 

101,98 дин/1 

78,68 дин/3/4 1. 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат масло за јадење можат цените на маслото за јадење од 
маслинки, пченкарни никулци и семки од тикви, што се 
формирани според прописите и што постоеле на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат про-
порционално на зголемувањето на цените на суровото 
масло за јадење и на рафинираното масло за јадење од со-
ја и маслена репка од точка 1 на оваа одлука. 

3. Цените на мешаните масла за јадење се формираат 
пропорционално на учеството на одделни видови масла за 
јадење во тие мешаници, по цените на тие масла од точ. 1 
и 2 на оваа одлука. 

4. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука 
важат, при постојните услови на продажба, како највисоки 
продажни цени на производителите франко истоварната 
станица на купувачот. Во цените на рафинираното масло 
за јадење во пластични шишиња е засметана вредноста на 
амбалажата, а во цените на суровото масло за јадење и на 
рафинираното масло за јадење во буриња, во стаклени ши-
шиња, во лименки и во пластична амбалажа од 3 до 25 
литри не е засметана вредноста на амбалажата. На тие це-
ни се засметува вредноста на амбалажата утврдена со про-
писи. 

5. Организациите на здружен труд што произведува-
ат масло за јадење можат постојните продажни цени на 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на масло за јадење, како и работните луѓе што 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот тек-
ст: имателите на дуќани) можат цените на маслото за јаде-
ње во прометот на големо, односно на мало, на маслото 
за јадење што е затечено на залихи, да ги зголемат така 
што на набавната цена да ги засметуваат износите од став 
1 на оваа точка. 

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на масло за јадење и имателите на дуќани ќе ги 
попишат своите количини на залихи на масло за јадење од 
точка 1 на оваа одлука и на мешаните масла од соја и мас-
лена репка и сончоглед од точка 3 на оваа одлука затечени 
на 14 ноември 1985 година, како и сите количини на тие 
масла што до тој ден им ги фактурирале на организациите 
и на имателите на дуќани производителите односно доба-
вувачите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на масло за јадење и имателите на дуќани ќе ја 
пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во 
друга евиденција, во согласност со прописите, разликата 
во цената од точка 5 став 1 на оваа одлука, за сите испи-
шани количини и таа разлика може да се користи во сог-
ласност со прописите на републиките и автономните по-
краини. 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
масло за јадење, организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет на масло за јадење и имателите на ду-
ќани ќе ги пријават попишаните количини на производите 
од точка 1 на оваа одлука и на мешаните масла од соја и 
маслена репка и сончоглед од точка 3 на оваа одлука кај 
надлежниот орган на општината на чија територија ја 
вршат дејноста. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на маслото за јадење („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 36/85). 
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 392 
12 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

757. 
Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат шеќер можат цените на шеќерот да ги формираат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 

1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg 128,20 
2) шеќер во кристал пакуван на 

индустриски начин, од 1 kg и 2 kg 134,65 
3) шеќер во коцки: 

- пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg 165,20 
- во друго пакување, нето 1 kg 155,60 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат шеќер во прав, ванилин-шеќер и шеќер во кристал и 
шеќер во коцки, во пакување до 30 грама, можат цените на 
тие производи, што се формирани според прописите и 
што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, да ги зголемат сразмерно со зголемувањето на1 цени-
те на шеќерот од точка I на оваа одлука. 

3. Цените на шеќерот од точка I на оваа одлука и це-
ните на шеќерот од точка 2 на оваа одлука формирани 
според таа точка важат како највисоки продажни цени на 
производителите, франко натоварено во вагон, брод или 
шлеп на најблиската натоварна станица на производите-
лот или франко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги и 
трошоците за пакувањето и амбалажата. 

4. Организациите на здружен труд што произведува-
ат шеќер можат постојните продажни цени за шеќер зате-
чени на залихи да ги зголемат, и тоа за: 

Дин/kg 

1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg 34,70 
2) шеќер во кристал пакуван на индустриски 

начин од 1 kg и 2 kg 36,45 
3) шеќер во коцки: 

- пакуван во тдрда амбалажа, нето 1 kg 44,70 
- во друго пакување, нето 1 kg 42,10 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните (во натамошниот текст: имателите 
на дуќани) можат цените на шеќерот во промет на големо 
односно на мало, на шеќерот што е затечен на залихи, да 
ги зголемат така што на набавната цена да ги засметуваат 
износите од став 1 на оваа точка. 

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ги попишат 
сите количини на залихи на шеќер од точка 1 на оваа одлу-
ка затечени на 14 ноември 1985 година и сите количини на 

тој шеќер што до тој ден им ги фактурирале на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со промет и на 
имателите на дуќани производителите односно добавува-
чите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ја пресмета-
ат и евидентираат во своето книговодство или во друга 
евиденција, во согласност со прописите, разликата во це-
ната од точка 4 на оваа одлука, за сите попишани количи-
ни, и таа разлика може да се користи во согласност со про-
писите на републиките и автономните покраини. 

Имателите на дуќани попишаните количини на про-
изводи од точка 1 на оваа одлука ќе му ги пријават на над-
лежниот орган на општината на чија територија ја вршат 
деноста. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените за шеќер („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 36/85). 

7. оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 393 
12 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретсе д ател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод осумдесетгодишнината на земјоделското 
задругарство во СР Босна и Херцеговина, а за особени за-
слуги во развивањето на земјоделското производство и на 
социјалистичките општествено-економски односи на село. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

УПИ - Радна организација за производиу и промет 
„Орашје“ - Орашје; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Мучи Јаноса Јозеф. 

Бр. 91 
15 октомври 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Ѓорѓиевиќ, с.р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО ' 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на шен 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

- по повод четириесетгодишнината од создавањето и 
развојот, а за особени заслуги и постигнати резултати во 
изградбата и јакнењето на вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Војна академија копнене војске; 

- по повод дваесетгодишнината од успешното изла-
гање и дејствување во армиската јавност, а за особени за-
слуги и постигнати резултати во развивањето на соција-
листичката свест на припадниците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Часопис „Војнополитички информатор“. 

Бр. 92 
15 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 

- за заслуги и личен придонес во унапредувањето на 
односите и соработката помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Организацијата за економ-
ска соработка и развој 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Basile Gondicas, Заменик на Директорот за национал-
ни студии на Економската дирекција на Секретаријатот 
на ОЕЦД. 

Бр. 93 
22 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на сто-
панската соработка и на прмјателските добрососедски од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Народна Република Унгарија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Szenes Pal Endre, генерален директор на Lignimpex од 
Будимпешта. 

Бр. 94 
22 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Булатовић Павића Шћепан, Ћировић Радула Мило-
рад, Ивановић Милуна Момир, Караџић Јована Стојан, 
Краљиц Ивана Фрањо, Маглаић Јована Владимир, Мила-
товић Матијаша Мирко, Шибалнћ Десимира Вукосав, Ту-
бин Стојана Рајко, Узелац Луке Ранко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бабовић Мијаила Чедомир, Дабановић Сава Вели-
мир, Гргуревић Ивана Вјекослав, Јерац Марјан Леон, Куз-
мановић Војислава Илија, Мијатов Сава Ђорђе, Мушко-
љај Раме Ибрахим, Најић Ђорђа Михајло, Петановски 
Христо Душан, Ратковић Бранислава Јован, Росић Мило-
рада Бошко, Симић Ивана Павле, Смодиш Ема Богомир, 
Шомођварац Мате Павле, Тодоровић Борислава Томислав, 
Вучинић Риста Игн,ат, Вујадиновић Радовска Обрен, Вуји-
сић Благоја Славко, Јокановић Милана Младен; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ангеловски Станојко Костадин, Бајовић Ђурићковић 
Ђорђа Стојанка, Бошковић Живка Ђорђе, Брајков Орање 
Иван, Чучковић Рада Стеван, Додић Николе Тихомир, 
Драговиќ Светозара Илија, Дуковски Мирче Александар, 
Ђурђић Петра Симо, Гојић Николе Дане, Голот Смаје 
Џемаил, Ичевић Мијајла Ђрођије, Илић Живка Марин, Ја-
коповић Фрање Иван, Јелача Мухарема Намик, Јокић -
Крстичевић Јуре Тонка, Јовић Младена Радосав, Кастелиц 
Јоже Јоже, Кнежевић Радојице Момчило, Константиновић 
- Поповић Ботка Роксанда, Кулевски Богоја Димитар, 
Кузмановић Милића Миленко, Љубојевић Стева Милан, 
Машановић Блажа Лазар, Мијановић Живорада Љубо-
мир, Милић Милована Миљан, Мишић Ника Нико, Мит-
ровић Благоја Чедомир, Николић Владимира Димитрије, 
Обрадовић - Рајковић Милутина Видосава, Пеншек Фран-
ци Франц, Пирнат Франца Јоже, Поповић - Клеменц Луд-
вика Марија, Поповић Ђорђа Властимир, Рајић Милосава 
Петар, Ранчић Николе Синиша, Сајић Обрада Ранисав, 
Савов Милча Илија, Север Јанез Јанез, Станчуловић Вла-
димира Бранислав, Станичић Миодрага Љубиша, Свор-
цан - Лилић Слађана, Шапић Сава Гој^о, Видачић Сава 
Јово, Видић Тома Мијо, Војновић Спаса Радомир; 

^ 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић - Гршић Јована Тамара, Баралић Бранислава 
Миломир, Басмаџиев Ристо Павле, Црнковић - Регула Јо-
сипа Неда, Денер Ђура Иван, Дојчинов Костадин Васо, 
Џамић Величка Ратомир, Џотев Михаил Борис, Ђокић 
Луке Милорад, Георгиева - Семибратова Димитар Олга, 
Гергек Николај Марјанца, Гојков Душана Александар, Го-
лубовић Владе Радоња, Тренко Карел, Хорват - Новак Иг-
наца Верица, Хусеин Имера Ешреф, Јандревски Божин 
Најдо, Јусуфранић - Ерлбек Стјепана Љерка, Карачић 
Шимуна Станко, Катанчевић Драгутина Милан, Клеменц 
Франц Миран, Кнежевић - Пилиповић Боже Сава, Кодрич 
Алојза Алојз, Кокеза Максима Милан, Колесар Иринеј 

Јанко, Корошец - Грагер Влачка Марија, Крајоновић Сто-
јана Драган, Крмељ Макс Матија, Лучић Средоја Видоје, 
Мадон - Хвалић Јакоба Аница, Мицић Велимира Алексан-
дар, Мнхалак Јосипа Бранимир, Миклавчич Павел Ма-
ринка, Миличић - Лончар Јосипа Ирена, Ненезић Перише 
Михаило, Пасцоло - Вукадин Мате Луција, Перушић “Бо-
риш Јудит, Петрич Бенедикт Даворин, Поповиќ Васа Ми-
ља, Пратпотник Јанез Јанез, Прица - Добринић Ђруића 
Слободанка, Пријић Рада Милан, Проданов Кирил Ми-
ленко, Протић Милена Милоје, Ракић Петра Милић, Рапа-
јић Тодора Вујо, Разингер - Зулан Валентина Јана, Риста-
новић Ристана Урош, Садику Сефит Зени, Сајко Марјан, 
Селаи Јоже Мирослава, Синожић Ивана Здравко, Скејић -
Жакула Милана Радмила, Смиљнаић Ђура Перо, Спасов-
ски Стојана Киро, Станић Радојице Радун, Степановић 
Николе Милан, Стоичков Стојне Симеон, Стојановић За-
фира Јордан, Стојић Видосава Цвијетин, Ступар Мила Јо-
во, Свилокос Љуба Стјепо, Штанцер Јуриј Макс, Тодоров 
Дане Ефтим, Тодоров Душана Петар, Тошич Михаила То-
мислав, Валеров Ристо Димитар, Васић Николе Вукашин, 
Видановић Нацка Војислав, Влаховић Перута Марко, Ву-
кајловић Љубисава Миломир, Вукша Ђура Илија, Жибер-
на Ивана Мирјам. 
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