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455. 456. 
Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 

НА ЦЕНИТЕ НА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 

1. Организациите на здружен труд што се зани- -
маваат со производство на санитетски материјал, 
можат цените на своите производи, што според про-
писите постоеле на ден 29 јануари 1983 година, при 
постојните услови на продажба, да ги зголемат, и 
тоа за: 

1) газа и производи од газа до 25% 
2) завои до 20% 
3) санитетски вата и влошки " до 25% 
4) друга вата до 20% 
5) друг санитетски материјал изра-

ботен со повеќе од 50% текстил-
ни влакна до 20% 

2. Организациите на здружен труд се долж-ни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните, за цените формирани во согласност со одред-
бите на оваа одл-ука со доставувах-Бе на ценовници 
пред денот на почетокот на применувањето на тие 
цени. 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на мало, односно на големо, на 
производите од точка 1 на оваа одлука, можат при 
формирањето на цените на мало, односно на голе-
мо, да засметаат учество за покритие на трошоците 
на прометот во апсолутен износ кој според прописи-
те постоел на 31 јули 1982 година. 

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

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 379 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
ЗА КОКС 

1. Организациите на здружен труд што произве-
дуваат кокс можат цените на коксот да ги форми-
раат така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Дин/ t 
1) металуршки кокс, крупен 9.438,96 
2) металуршки кокс, ситен 8.043,20 
3) леарски кокс А 12.045,00 
4) леарски кокс В 11.669,62 

Ако металуршкиот кокс крупен се дроби на 
гранулација од 10 до 20 mm, цената се зголемува до 
270,86 динари по тон. 

Цените од став 1 на оваа точка важат франко 
натоварено во превозно средство во складот на про-
изводителот. 

2. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат при-
чини за нејзино задржување во сила. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 383 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р 
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457. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКОТО ПИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА МОТОЦИКЛИ, МОПЕД!! И ВЕЛОСИ-
ПЕДИ И НА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДАЛОВИ, УРЕДИ, 

ОПРЕМА И ПРИБОР 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на мотоцикли, мопеди и ве-
лосипеди можат цените на своите производи што 
според прописите постоеле на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, при постојните услови на 
продажба да ги зголемат во просек до 17%, со тоа 
што највисокото зголемување на цените па одделна 
видови велосипеди да изнесува до 25%, а на мото-
цикли и мопеди — до 30%. 

2. Организац-иите на здружен труд што произ-
ведуваат резервни делови, уреди, опрема и прибор 
за мотоцикли, мопеди и велосипеди од точка 1 на 
оваа одлука можат своите продажни цени што спо-
ред прописите постоеле на денот па влегувањето 
вс- сила на оваа одлука, при постојните услови на 
продажба, да ги зголемат до 17%. 

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се мало-
продажни цени. Учеството за покритие на трошоци-
те на прометот на мало, односно на големо, е содр-
жано во тие цени во апсолутен износ кој според 
прописите постоел на 31 јули 1932 година. 

4. Организациите на здружен труд се должни да 
ја известат Сојузната заедница за работи на цените 
за цените формирани во согласност со одредбите од 
оваа одлука со доставување на ценовници пред де-
нот на почетокот на применувањето на тие цени. 

5. Оваа одлука останува во сила додека, не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чии отстранувања е до-
несена, со тоа што најдоцна до истекот на периодот 
од шест месени од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причи-
ни за нејзино задржување во сила. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бо. 381 
8 јули 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен еовет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

ките на тракторите што според прописите постоеле 
на денот на влегувањето на оваа одлука во сила, 
при постојните услови на продажба, да ги зголемат 
во просек за 18%, со тоа што најголемото зголему-
вање на цените на одделни видови трактори да из-
несува до 30%. 

2. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат резервни 'делови, уреди, опрема и прибор 
за трактори можат цените на своите производи што 
според прописите постоеле на денот на влегува-
њето на оваа одлука во сила, при постојните услови 
на продажба, да ги зголемат до 18%. 

3. Цените од тон. 1 и 2 на оваа одлука важат 
како малопродажни цени. Учеството за покритие 
на трошоците на прометот на мало, односно на голе-
мо е содржано во тие цени во апсолутен износ "што 
според прописите постоел на 31 јули 1982 година. 

4. Организациите на з/фужен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одред-
бите на оваа одлука со доставување на ценовници 
пред денот на почетокот на примената на тие 
цени. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето на оваа 
одлука во сила ќе се преиспита дали постојат при-
чини за нејзино задржување во сила. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. и. бр. 382 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

459. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи. Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ НА КАМИОНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ВО-
ЗИЛА И НА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ. МО-
ТОРИ, МЕНУВАЧИ АГРЕГАТИ, ДОДАТНА ОПРЕ-

МА И ПРИБОР 

458. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот' на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ НИВОА 
НА ЦЕНИТЕ НА ТРАКТОРИТЕ И НА НИВНИТЕ 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ. УРЕДИ, ОПРЕМА И ПРИБОР 

1. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство на трактори можат це-

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на камиони и специјални 
возила можат цените на своите производи што спо-
ред прописите постоеле на денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, при постојните услови на про-
дажба, да ги зголемат во просек за 19%, со тоа што 
највисокото зголемување на цените на одделни ви-
ткови камиони и специјални возила да изнесува 
до 30%. 

2. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат резервни делови, мотори, менувачи, агре-
г а т додатна опрема и прибор за камиони и специ-
јални возила од точка 1 на оваа одлука можат сво-

ите продажни цени, што според поописите постоеле 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
при постојните услови на продажба, да ги зголемат 
до 19%. 
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Цените од тон. 1 и 2 на оваа одлука се мало-
продажни цени. Учеството за покритие на трошо-
ците на прометот на мало, односно на големо е со-
држано во тие цени во апсолутен износ што според 
прописите постоел на 31 јули 1982 година. 

3. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одред-
бите на оваа одлука со доставување на ценовници 
пред денот на почетокот на применувањето на тие 
цени. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во однос на пазарот и во 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци, од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат при-
чини за нејзино задржување во сила. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 380 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с .р. 

460. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за- општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

о д л у к а 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ НИВОА 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ХЕМИСКИ ВЛАКНА И ЦЕ-

ЛОФАН 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на хемиски влакна и це-
лофан можат цените на своите производи што спо-
ред прописите постоеле на 29 јануари 1983 година, 
при постојните услови на продажба, да ги зголемат, 
и тоа за: 

1) акрилни, полиамидни и поли-
пропиленски влакна до 39% 

2). полиеегерски и цел-влакна 
и рајон до 30% 

3) целофан до 20% 

2. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одред-
бите на точка 1 од оваа одлука со доставување на 
ценовници пред денот на почетокот на применува-
њето на тие цени. 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на мало односно на големо па 

производите од точка 1 на оваа одлука можат при 
формирањето на цените на мало односно големо 
да засметат учество за покритие на трошоците на 
прометот во апсолутен износ што според прописи-
те постоел на 31 јули 1982 година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 

од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 384 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
' - д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

461. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
НА СУРОВИНИТЕ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ЗА 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на суровини за пластични 
маси односно за одделни видови пластични маси мо-
жат цените на своите производи да ги формираат 
така што највисоките цени, при постојните услови 
на продажба, да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) а нх идри д на фтална киселина 75,90 
2) салинол ТРЕ 3501 73,30 
3) салинол ТРЕ 5001 . 90,78 
4) салинол T P 3120 и 3980 116,45 
5) салинол ТНР 3150, 5150 и 7240 109,38 
6) салинур Н и салинур Ѕ 156,35 
7) јувинол 74, ипланол ON и brixanol 

Ѕ-3000 70,99 
8) ипл/ано л IB и brixanol IB 61,10 
9) диоктиладипат 78,15 

10) диоктилазалат . 137,40 
11) ипланол В 53,80 
12) ипланол DBM 70.10 

-13) brixanol IB-2000 65,35 
14) brixanol IN 66,95 
15) полиетилен со ниска густина: 

— за филм и за млеко 103,96 
— за филм UV стабилизиран 115,22 
— за брзгање 95,64 
— за дуење 96',64 
— за каширање 94,86 
— за кабли 110,'б1 
— за цевки , ' 97,73 
— за преслекување 102,17 

16) полиетилен со висока густина: 
— за филм 113,77 
— за филм UV стабилизиран 125,05 
— за дуење 99,00 
— за брзгање 112,71 
— за технички делови и монофи-

ламенти 110.02 
— за кабли и хартиени фолии 116,08 
— за прав за цевки ' 115,00 
— за праз за цевки за висок при-

тисок 118,14 
— специјален тип 110,18 
— за рото лев 10-0,50 
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17) полистирен: 
— нормал 
— високомодифициран 
— окирол Е-3 
— окирол Е-4 
— окирол Е-5 
— окирол Е-6 
— окисан VM-10 и VM-20 

18) пол,ивинил — хлорид, прав: 
— хипнил Ѕ 560, PVC-35, (К-57), 

з адрови л ВТ-570, К-вредност 
56-60 (Ѕ-571), Бовил ЅО-531, 
ЅО-582, М0-560, МР-560 

— хипнил Ѕ-630, PVC-40 (К-62), 
задровил М-600, К-вредност 60-64 
(Ѕ-621), бовил Ѕ0-620, М0-620 

— хипнил Ѕ-655, Ѕ-680, PVC-426 
(К-65) PVC-450 (К-68), з адрови л 
В0-650, К-64-68 (Ѕ-621 F), бовил 
ЅО-651, ЅО-652, М0-660, MQ-680 

— хипнил Ѕ 560-р, PVC-35 М, бовил 
К-72-78 

— хипнил Ѕ-655-С 
— хипнил Ѕ--710, PVC-470 (К-70), 

500 (К-73) задровил М-700, К-вред-
ност 58-72 (Ѕ-692), бовил ЅО-681, 
ЅО-721, ЅО-682 (спец. мед. пласти), 
МО-685, МА-690, МВ-691 

— PVC-40 М 
— PVC-450 М, 500 М 
— задровил кополимер VC-VAC 

К-вредност 50-55 
— бовил К-68-72, Е-703 
— бовил 68-72, Е-703-С 
— бовил ЕР-801, ЕП-712, Е-592, 642, 

692, 782 
— Е-593, 643 
— Р-724, Р-705 
— хипнил ЅМ-200, А, ЅМ-201-Р 
— хипнил MG-300 
— хипнил М-6-100 Е, М-6-100-В 

19) поливинил-хлорид, гранулат: 
кабел ски гранулат: 

— нормал 1,3, панонил TG-95 
— нормал 2 кабелско полнење, па-

нонил TG-86, MG-76, MG-80 
— норма л 4, специјал 2, панонил 

TG-VM-3 
— специјал, 1, 3, панонил TG-105, 

даковин GS-34 
— за специјална намена — полувод-

лив. необоен 
— за специјални намени полувод-

лив, обоен 
— пекс замесен со полиетилен, не-

обоен 
— пекс замесен со полиетилен, 

обоен 
— панонил IMT-40, PNT-40 
— панонил TGT 
— даковин 6844 

20) гранулат за екструзија и брзгање: 
— тврди профили, обоени и необо-

ени, технички артикли, кристал-
-проѕирен специјален, обоен, за 
дихтунзи, отпорни на нафтени 
деривати, за полетни и профили, 
еднобојни, двобој ни и натур. па-

нонил TR-3/5, TR-2/9 TG-2, ТН-
-2110, TG-18, TG-19, TR-3/17, TR-
-6/17, TR-6/2, TG-14, TG-15, TG-
-34/5 и TG-34/6 

Дин/kg Дин/kg 
— за надворешни делови, обоен и 

39,48 необоен панонил Т-24, Т-28, да-
9 4 ' 0 2 ковин Т 93,70 

inn'in — ДРУГ специјален обоен и необоен 
i U U ' 1 J панонил TGU-1, панонил TGU-2 113,05 
104 64 

' — за медицински потреби, необоен 172,75 
108,4^ — меки профили обоени и необоени, 
113,60 панонил С 110,80 
157,85 - панонил TGF 95,25 

— панолекс 140,65 
— кристал специјал 102,80 

21) гранулат за обувки: 
65,51 — компактно обоен, седефасто обоен 

ѓон 102,30 
— експандиран, обоен 92,95 

-66,89 — специјално обоен 97,30 
— комплетот КОМ-О 161,05 
— панонил OG 110,80 

72,95 22) гранулат за грамофонски плочи: 
— нормал-плочи 100,50 

72,08 — з а стерео плочи 120,20 
74,82 — компании 111,65 

23) V-PVC-смеси: 
— за цевки 84,60 

78 43 — З а а м ^ а л а ж а 90,60 
7412 — з а Дренажни цевк-и 89,30 
79,23 — токсични, за амбалажа, даквин 

7007, 5171 ЅРМ 96,55 
86,66 — комттаунд за боци 100,15 Г70 QQ 6887 — з а П Р 0 Ф И Л И отпорни на атмосфера , 102,80 

— за профили за прозорски рамки 107,50 
101,76 — за дуена амбалажа отпорна на 
104,00 удар, необоееа 111,00 
106,19 — з а дуена амбалажа обоена (за ма-
114,50 CJIOj оцет и козметика) 132,00 

205 27 " " п а н 0 1 ш л ѕ м И3,05 
24) гранулат за прехрана и козметичка 

индустрија и медицинска намена: 
92,30 — панонил АТ-10, АТ-15 113,05 

— компаунд отпорен на удар (за 
88,90 масло, за оцет, за козметика) 132,00 

107 40 "" Д а к в и н М 200,10 
— даквин Р 113,40 

113,10 - даквин 4618 111,20 
127 10 ^ мастер Васћ-концентрат боја: ' 

— бел, жолт, светлосин, сив, пано-
137,00 нил КВ-1, КВ-2, КВ-6 и КВ-7 128,75 -
1 рѓ? -п — жолт, розов, панонил LB-3, КВ-9 

портокалов 240,30 
186,70 — црвен, панонил КВ-5 259,45 
103 55 
102?95 — С и н ' к а Ф е а в 163,70 
113,45 - зелен 191,85 

— костенлив 270,95 
— црн, панонил КВ-13, КВ-11 147,70 
— лимон х 151,90 
— алуминиумон 120,70 
— тиркизен 225,50 
— панонил KB-4 240,75 
— панонил КВ-8, КВ-12 185,40 
— панонил KB-10 144,85 

89,90 ^ - виолетов , 222,05 
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Д и н / k g 

26) PVC специјален гранулат: 
— други специјални гранулати, обоени 

и необоени 113,05 
— отпорен на температура, необоен 120,70 
— отпорен на температура, обоен 

^ физиолошки инертен, необоен 124,75 
— физиолошки инертен, обоен 135,20 
— други специјални гранулати UV 

стабилизирани 129,10 
— за медицински потреби, необоени 146,85 

2. Организациите на здружен труд што се за -
нимаваат со промет на мало односно на големо на 
производите од точка 1 на оваа одлука можат при 
формирањето на цените на мало односно на големо 
да засметаат учество за покритие на трошоците 
на прометот во апсолутен износ ко ј според пропи-
сите постоел на 31 јули 1982 година. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 385 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шуковиќ, с. р. 

462. 

Б р з основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ БАКТЕРИОЛОШКИ 

ПОДЛОГИ 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на бактериолошки подлоги 
можат цените на своите производи да ги формираат 
така што највисоките цени на тие подлоги да изне-
суваат, и тоа: 

д CU ,р-, и: о 
К л 
Он го 

Назив на производот ^ о 
W јВ 
С п 

1 Пептонска вода, во прав 
ГГептонска вода, во прав 

2 Андраде пептонска вода, 
Андраде пептонска вода, 

во прав 
во прав 

100 g 
500 g 
100 g 
500 g 

1 2 3 4 

3 Андраде лактоза пептонска вода, 
во прав 100 g 323 
Андраде лактоза пептонска вода, 
во прав 500 g 1267 

4 Андраде декстроза пептонска во-
да, во прав 100 g 300 
Андраде декстроза пептонска во-
да, во прав 500 g 1153 

5 Андраде сахароза пептонска вода, 
во прав 100 g 333 
Андраде сахароза пептонска вода, 
во прав 500 g 1282 

6 Андраде малтоза пептонска вода, 
во прав 100 g 376 
Андраде малтоза пептонска вода, 
во прав 500 g 1447 

7 Андраде манит пептонска вода, во 
прав 100 g 337 
Андраде манит пептонска вода, во 
прав 500 g 1298 

8 0,5% лактоза андраде пептонска 
вода, во прав 100 g 331 
0,5'% лактоза андраде пептонска 
вода, во прав 500 g 1274 

9 Mac Conkeyev бујон, во прав 100 g 357 
Mac Conkeyev бујон, во прав 500 g 1373 

10 Париски манит во прав 100 g 339 
Париски манит во прав 500 g 1304 

11 Ескулин бујон, во прав 100 g 436 
Беку лин бујон, во прав 500 g 1678 

12 Метил црвено voges-proskauer, во 
прав 100 g 296 
Метил црвено voges-proskauer, во 
прав 500 g 1140 

13 /Хранлив желатин, во прав 100 g 300 
Хранлив желатин, во прав 500 g 1155 

14 Christensenova уреа, во прав 100 g 304 
Christensenova уреа, во прав 500 g 1169 

15 Уреа бујон, во прав 100 g 286 
Уреа бујон, во прав 500 g 1101 

16 Russelov двократен шеќер, во прав 100 g 334 
Russelov двократен шеќер, во прав 500 g 1325 

s Pi 03 Д 
S 
fcC 

320 
1232 

336 
1296 

17 Клиглеров двократен шеќер, во 
прав 100 g 345 
Клиглеров двократен шеќер, во 
прав 

18 Krumwiedov трикратен шеќер, во 
прав 
Krumwiedov трикратен шеќер, во 
прав 

19 Трикратен шеќер, во прав 
Трикратен шеќер, во прав 

20 Косерова цитратна подлога, во 
прав 100 g 278 
Косерова цитратна подлога, во 
прав 500 g 1072 

500 g 1329 

100 g 331 

500 g 1275 
100 g 332 
500 g 1273 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

21 Симонсов цитратен атар, во прав 100 g 341 46 Sabouraud течна подлога 100 g 282 
Симонсов цитра тен атар, во прав 500 g 1312 Sabouraud течна подлога 500 g 1084 

22 Ендо-агар, во прав 100 g 358 47 Sabouraud декстрозен агар, во прав 100 g 333 
Ендо-агар, во прав 500 g 1379 Sabouraud декстрозен arajj, во прав 500 g 1282 

23 Бозин метилен син атар, во прав 100 g 349 48 Sabouraud малтозен бујон, во прав 100 g 397 
Бозин метилен син атар, во прав 500 g 1343 Sabouraud малтозен бујон, во прав 500 gr 1528 

24 Дезоксихолатен атар, во прав 100 g 371 49 Sabouraud малтозен агар. , во прав 100 394 
Дезокеихолатен атар, во прав 500 g 1427 Sabouraud малтозен агар. , во прав 500 g 1520 

25 Селенит бујон, во прав 100 g 365 50 Тиогликолатна подлога без дек-
Селенит бујон, во прав 500 g 1408 строза, во прав 100 g 383 Селенит бујон, во прав 

100 g 361 Тиогликолатна подлога без дек-
26 Mac Conkeyev атар, во прав 100 g 361 строза, во прав 

дек-
500 g 1481 

Mac Conkeyev атар, во прав 500 g 1393 
357 

51 Тиогдиколатна подлога со дек-
500 g 

27 ЅЅ атар, во прав 100 g 
1393 
357 строза, во прав 100 g 371 

ЅЅ атар, во прав 500 g 1372 Тиогликолатна подлога со дек-
28 Дезоксихолат-цитратен атар, во 

100 g 376 
строза, во прав 500 g 1431 

прав 100 g 376 52 Тиогликолатна подлога без агар .500 g 1401 
Дезоксихолат-цитратен атар, во 

1445 
Тиргликолатна подлога без агар 100 g 364 

прав 500 g 1445 53 Пептон 1 500 g 1475 
29 Wilson-Blairova подлога, во прав 100 g 435 Пептон 1 100 g 383 

Wilson-Blairova подлога, во прав 500 g 1672 54 Пептон 2 100 g 434 
30 Брилијант — зелен агар, во прав 100 g 345 Пептон 2 500 g 1670 

Брилијант — зелен агар, во прав 500 g 1328 55 Пептон 3 100 g 361 
31 Glaubergova телуритна подлога, 243 

Пептон 3 500 g 1391 
во прав 10 g 243 

56 Пептон 4 100 g 402 
32 Декстрозен телуритен агар, во 

прав 
Декстрозен телуритен агар, во 

100 g 370 Пептон 4 
57 Триптозен пептон 

500 g 
100 g 

1547 
397 

прав 500 g 1424 Триптозен пептон 500 g 1525 
33 Сулфитен агар, во прав 100 g 388 58 Казеин хидролизат 100 g 411 

Сулфитен агар, во прав 500 g 1493 Казеин хидролизат 500 g 1580 
34 Champanova подлога, во прав - 100 g 307 59 Месен екстракт 100 g 734 . 

Champa nova подлога, во прав 500 g 1181 Месен екстракт 500 g 2822 
35 Rosenova подлога, во прав 100 g 354 60 Екстракт на квасец 100 g 429 

Rosenova подлога, во прав 500 g - 1360 
60 Екстракт на квасец 

Rosenova подлога, во прав 
100 g 

Екстракт на квасец 500 g 1649 
ЗС Хранлив агзр „Ѕ", во прав 100 g 3,86 

61 Говедски серум 
500 g 

Хранлив агар „Ѕ", во прав 500 g 1484 61 Говедски серум 100 g 752 

37 Хранлив бујон, во прав 100 g 372 Говедски серум 500 g 2892 

Хранлив бујон, во прав 500 g 1432 62 Говедска жолчка 100 g 597 

38 Хранлив бујон број 2, во прав 100 g 359 Говедска жолчка 500 g 2299 
Хранлив бујон број 2. во прав 500 g 1380 63 Жолчни соли број 3 100 g 503 

39 Декстрозен бујон во прав 100 g 337 64 Агар 100 g 492 
Декстрозен бујон, во прав 500 g 1356 Агар 500 g 1892 

40 Декстрозен бујон, во прав, бр. 2 100 g 331 65 Триптозеи агар, во прав 100 g 331 
Декстрозен бујон, во прав бр. 2 500 g 1275 Триптозен атар, во прав 500 g 1274 

41 Хранлив атар, во прав 100 g „„375 бб Желатин 100 g 213 
Хранлив атар, во прав 500 g 1442 67 Лактоза 100 g 183 

42 Хранлив агар бр. 2. во прав 100 g 370 68 Декстроза 100 g 166 
Хранлив атар бр. 2, во прав 500 g 1421 69 Сахароза 100 g 210 

43 База за крвен агар, во прав 100 g 330 70 Малтоза 100 g 489 
База за крвен агар, во прав 500 g 1463 71 Манит 100 g 306 

44 Хранлив атар 33 b 100 3 3Ci a 72 Mueller-Hinton агар 100 g 432 
Хранлив атар 33 b 500 g 1478 Muelier-Hinton атар 500 g 1662 

45 Триптозен буjoн, во прчв 100 g 376 73 Baird-Parker атар 100 g 383 
Триптозен бујон, во прав 500 g 1445 Baird-Parker атар 500 g 1473 
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1 2 3 4 

74 Брилијант зелен лактоза жолчен 
бујон 100 g 412 
Брилијант зелен, лактоза жолчен 
бујон 500g 1582 

75 Подлога за вкупен број бактерии 100 g 703 
Подлога за вкупен број бактерии 500 g 1550 

76 Виолетово-црвен жолчен агар 100 g 377 
Виолетово-црвен жолчен атар 500 g 1449 

77 Фенилаланин атар 100 g 387 
Фенилаланин агар 500 g 1488 

78 База за KCN бујон 100 g 293 
База за KCN бујон 500 g 1128 

79 Селен бујон со 10% NaCl 100 g 334 
Солен бујон со 10% NaCl 500 g 1286 

80 Трилион 100 g 394 
Триптон 500 g 1520 

81 Mueller-Hinton бујон 100 g 405 
Mueller-Hinton бујон ^ 500 g 1560 

82 Триптон соја агар 100 g 352 
Триптон coi а агар 500 g 1406 

83 Триптон соја бујон 100 g 345 
Триптон соја бујон 500 g 1383 

84 Триптозен фосфатен бујон 100 g 336 
Триптозен фосфатен бујон 500 g 1334 

85 Крвни плочи 10 g 21 

8о Lewensteinova подлога 1 еттру-
вета 10 

87 Lefierova подлога 1 епру-
вета 19 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат како 
големопродажни цени франко купувачот, при по-
стојните услови на продажбата. Во тие цени е содр-
жано учеството за покритие на трошоците на про-
метот на големо во апсолутен износ ној според про-
писите постоел на 31 јули 1983 година. . 

3 Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на мало на производите од точка 
1 на оваа одлука можат при формирањето на цени-
те на мало да засмета ат учество за покритие на 
трошоците на пр-ометот во апсолутен износ што спо-
ред прописите постоел на 31 јули 198? година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите па пазарот и 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна, до истекот на рокот 
од шест месени од денот на влегувањето во сила на 
оваа oдлvкa ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 386 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с. р. 

463. 

Врз основа на чл. 22 и бб став 1 точка 15 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 
и 41/81), во согласност со Сојузниот извршен совет 
што Советот ја дава врз основа на согласност со 
надлежните реџублички и покраински органи, Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ И ' НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки за купува-
ње на хартии од вредност и на кредитите од при-
марната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/82, 
32/82, 60/82 и 4/83) во точка 2 став 1 во првата 
реченица процентот: „22%" се заменува со процен-
тот: „30%". 

Во став 2 во одредбата под 1 процентот: „8%" се 
заменува со процентот: „18%", во одредбата под 2 
процентот: „10%" — со процентот: „20%", а во од-
редбата под 3 процентот: „12%" — со процентот: 
„22%". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 10 јули 1983 
година. 

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

О. бр. 44 
5 јули 1933 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик — гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Миодраг Велиновиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

455. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените на санитетски материјал 1033 

456. Одлука за определување на највисоките 
" цени за кокс —- — — — — — — 1033 

457. Одлука за определување на највисокото 
НИЕ о на цените на мотоцикли, мопед,и и 
велосипеди и на нивни резервни делови, 
уреди, опрема и прибор — — — — 1034 

458. Одлука за определување на највисоките 
нивоа на цените на тракторот^ и на нив-
ните резервни делови, уреди, опрема и 
прибор — — — — — — — — — 1034 

459. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените на камиони и специјални 
возила и на нивните резервни делови, 
мотори, менувачи, агрегати, додатна оп-
рема и прибор — — — — — - — 1034 

460. Одлука за определување на највисоките 
нивоа на цените за хемиски влакна и 
целофан — — — — — — — —- 1035 

461. Одлука за определување на највисоките 
цени на суровините за пластични маси и 
за одделни видови пластични маси — 1035 

462. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените на одделни бактерио-
лошки подлоги — — — - - 1037 

463. Одлука за, измена на одлуката за камат-
ните стапки за купување на хартии од 
вредност и на кредитите од примарната 
емисиЈ а — — — — — — — — -— 1039 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист н а Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 2. Пошт. ф а х 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Ј^ељко Тадкк. - Печати Белградски издавачко-графички; завод, Белград, J^yj iesap војвода 
МшшѕЕа бр. 17. 


