
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* млегув« во из-
дание и српскохрватски односио 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 160 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.009 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак* 
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фаж 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

181. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 

Се прогласува Законот за задолжување на Народната 
банка на Југославија во странство за рефинансирање на 
кредитите, што Собранието на СФРЈ го усвои на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 13 март 
1986 година. 

П бр. 567 
13 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеша е. p. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ 

НА КРЕДИТИТЕ 

Член 1 
Народната банка на Југославија може да зема во 

странство во 1986,1987 и 1988 година кредити за рефинан-
сирање на главницата, со рок за враќање подолг од една 
година, по кредитите на странските комерцијални банки и 
на владите и нивните агенции, до износ од 3.900.000.000 
САД долари. 

Член 2 
За кредитите од член 1 на овој закон Народната бан-

ка на Југославија, во поглед на каматата, роковите и тро-
шоците, ќе обезбеди најповолни услови под кои се склучу-
ваат договорите за тие кредити. 

Член 3 
Девизите за отплата на кредитите од член 1 на овој 

закон се обезбедуваат со купување на единствениот деви-
зен пазар. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ". 

182. 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

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

ат масло за јадење можат цените за масло за јадење да ги 
формираат така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Масло од соја и 
маслодајна репка 

Масло од 
сончоглед 

268,24 дин/kg 316,62 дин/kg 
1) сурово масло за јаде-

ње 
2) рафинирано масло за 

Јадење: 
- во буриња, најмалку 

од 50 kg (ринфуза) 319,95 дин/kg 377,65 дин/kg 
- во лименки и во 

пластична 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 литра 

297,32 дин/1 

323,18 дин/1 

329,64 дин/1 

350,95 дин/1 

381,47 дин/1 

389,10 дин/1 

252,08 дин/3/41 297,55 дин/3/41 

2. Организациите на здружен труд што произведува« 
ат масло за јадење можат цените за масло за јадење од 
маслинки, од пченкарни никулци и семки од тикви, што сс 
формирани според прописите и што постоеле на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат про-
порционално на зголемувањето на цените за сурово масло 
за Јадење и на рафинирано масло за јадење од соја и мао 
лодаЈна 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 за продажба, како највисоки 
продажни цени на производителите франко истоварна 
станица на купувачот. Во цените на рафинирано™ масло 
за јадење во пластични шишиња е засметана вредноста на 
амбалажата, а во цените за сурово масло за јадење и на р» 
финираното 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-
писите. 

5. Организациите на здружен труд што произведува-
ат масло за јадење можат постојните продажни цени за 
масло за јадење затечено на залихи да ги зголемат, и тоа 
за: 
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Масло од соја и 
маслодајна репка 

Масло од 
сончоглед 

1) сурово масло за јаде-
ње 40,96 дин/kg 32,52 дин/kg 

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

ОД 50 kg (ринфуза) 50,65 дин/kg 41,02 дин/kg 
- во лименки и во 

пластична амба-
лажа, од 3 до 25 
литри 46,63 дин/1 37,59 дин/1 

- во стаклени шиши-
ња од 1 литар 50,00 дин/1 40,00 дин/1 

- во пластични шиши-
ња од 1 литар 49,88 дин/1 39,40 дин/1 

- во пластични шиши-
ња од 3/4 литра 38,72 дин/3/41 30,40 дин/3/4 1 
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 граѓани (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани), можат цените на маслото за јадење 
во прометот на големо односно на мало, за маслото за ја-
дење 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 сите количества на залихи на масло за јадење од 
точка 1 на оваа одлука и на мешани масла од соја и масло-
дајна репка и сончоглед од точка 3 на оваа одлука затече-
ни на 14 март 1986 година, како и сите количества 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 количества, и таа разлика може да се користи во сог-
ласност со прописите на републиките и автономните по-
краини. 

Имателите на дуќани ќе ги пријават попишаните ко-
личини на производи од точка 1 на оваа одлука и на меша-
ни масла од соја и маслодајна 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 одредбата на точка 7 од Одлуката за 
определување на највисоките цени за определени произво-
ди и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 55 
6 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребрни, с.р. 

183. 
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 со извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1986 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат млеко сами или во кооперација со индивидуалните 

производители им се обезбедува заштитна цена во износ 
од 18,05 динари по единица млечна маст, франко собирно 
место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружен труд која договара и ор-
ганизира производство на млеко во кооперација со инди-
вудалните производители ќе презема од индивидуалните 
производители млеко произведено во таа кооперација по 
цената од став 1 на оваа точка, франко собирно место на 
таа организација, лактофриз или подвижна цистерна. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количествата млеко што производителите ќе им 
ги понудат на организациите за резерви, во согласност со 
одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се приме-
нува само за количествата млеко што се однапред догово-
рени за испорака. 

Купувањето на млеко ќе се договара и плаќа по цена-
та од точка 1 на оваа одлука, која важи за кравјо млеко кое 
содржи 3,8% млечна маст и за овчо млеко кое содржи 6% 
млечна маст. 

Ако млекото содржи поголем или помал процент 
млечна маст од процентот од став 2 на оваа точка, цената 
сразмерно се зголемува или намалува, со тоа што за крав-
јо млеко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а за овчо 
млеко најмногу 8,5% млечна маст. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на 
кравјо млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува 
следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точка 

на мрзнење која не смее да биде повисока од -0,53°С или 
индексот на рефракцијата да не е помал од 1,3420 или бро-
јот на рефракциЈата да не е помал од 39; 

3) степенот на механичката нечистотија на филтер-
-крукчето да не надминува III класа (по скала 10-3 на Ин-
ститутот за млекарство на Југославија); 

4) степенот на киселоста да не е поголем од 7,6%, сме-
тајќи по Сокслет-Хенкел; 

5) времето на обезбојувањето на метиленското сини-
ло да изнесува најмалку 2 часа, сметајќи по оригиналната 
метода на Орлио-Јенсен (таблети со стандардна количина 
ћа метиленско синило); 

6) да има најмалку 3,2% млечна маст; 
7) да не е произведено од крави лекувани со арсен, 

жива или со други лекови што преминуваат во млекото за 
време на лекувањето и за време до пет дена по лекување-
то. 

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ов-
чо млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува след-
ните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036; 
2) степенот на механичката нечистотија на филтер-

-крукчето да не надминува IV класа (по скала 1-5 на Ин-
ститутот за млекарство на Југославија); 

3) степенот на киселоста да не е поголем од 9,5, сме-
тајќи по Сокслет-Хенкел; 

4) времето на обезбојувањето на метиленското сини-
ло да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригинал-
ниот метод на Орлио-Јенсен (таблети со стандардна коли-
чина на метиленско синило); 

5) да има најмалку 6% млечна маст; 
6) да не е произведено од овци лекувани со арсен, со 

жива или со други лекови кои преминуваат во млекото за 
време на лекувањето и за време до пет дена по лекување-
то; 

7) да не содржи антибиотици и средства за перење; 
8) непосредно по молзењето да е издадено под 8°С. 
5. За кравјо млеко кое содржи повеќе од 4,2% млечна 

маст, цената се засметува како тоа да содржи 4,2% млечна 
маст. 

За овчо млеко кое содржи повеќе од 8,5% млечна 
маст, цената се засметува како тоа да содржи 8,5% млечна 
маст. 

6. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјо 
млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст ниту за 
овчо млеко кое содржи помалку од 6% млечна маст. 

7. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното 
место од точка 1 на оваа одлука. 
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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. 61 
6 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

184. 
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 ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1986 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат добиток сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводители) во 1986 година им се обезбедуваат заштитни 
цени за добиток за колење, и тоа за: 

А. Свињи Дин/kg 
топла 

полутка 
Месести свињи и нивни меѓусебни мелези, кои 
имаат најмалку 35% месо во полутки за I тежин-
ска група, 34% месо во полутки за II тежинска 
група и 33% месо во полутки за III тежинска гру-
па, по југословенскиот стандард Месести свињи 
за индустриска преработка - JUS Е. С 1.021, 
цена за еден килограм 446,20 
За свињи што содржат поголем процент на месо 
цената се пресметува со примена на месна еди-
ница од динар 11,75 
Цената за свињи што содржат помал процент на 
месо или што по своите карактеристики не спа-
ѓаат во месести свињи, се намалува: за лесни и 
тешки свињи за 7%, а за месеста за 15% во однос 
на пропишаната цена од став 1 на овој оддел 
Процентот на месо се утврдува на линијата на 
колење во однос на кланичната тежина на топли 
полутки, според југословенскиот стандард Ме-
сеста свињи за индустриска преработка - JUS 
Е.С 1.021 според табелата на ТОЈ стандард 

Б. Говеда 

1) јуниња - Јунешко месо 
Јунешко месо мора да потекнува од машки не-
кастрирани грла што во моментот на колењето 
не се помлади од 6 месеци ниту постари од 18 
месеци, односно кои не изгубиле повеќе од еден 
пар млечни секачи, или од женски грла и од кас-
трирани машки грла кои во моментот на колење 
не се помлади од 6 месеци - ниту постари од 30 
месеци и мора да ги исполнува следните услови: 

а) Е к с т р а к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува најмалку 180 kg 734,80 

б) I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува најмалку 150 kg 713,40 

в) I I к л а с а 
'Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува најмалку 120 kg 699,10 
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г) н а д в о р о д к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува помалку од 120 kg 677,70 

2) говеда постари од 30 месеци - говедско 
месо 

а) I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува најмалку 200 kg 535,05 

б) I I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува најмалку 150 kg 492,25 

в) I I I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува најмалку 100 kg 474,40 

г) н а д в о р о д к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ладењето 
мора да изнесува помалку од 100 kg 453,00 

В. Овци 
1) згоени јагниња од 5 до 12 месеци старост, кои 

не измениле ниеден млечен заб: 
а) I класа, тешки најмалку 20 kg, со рандман нај-

малку 54% 972,90 
б) II класа, тешки најмалку 20 kg, со рандман 

најмалку 50% 909,45 

2) згоени шилежиња преку 1 до 2 години ста-
рост, кои имаат најмногу два постојани заба: 

а) I класа, тешки најмалку 25 kg, со рандман нај-
малку 52% 860,10 

б) II класа, тешки најмалку 25 kg, со рандман 
најмалку 48% 796,65 

3) згоени овци и овни преку две години старост: 

а) I класа, до пет години старост, со најмалку 6 
постојани заби, тешки најмалку 30 kg, со ран-
дман најмалку 50% 705,00 

б) II класа, до 5 години старост, со најмалку 
шест постојани заби, тешки најмалку 20 kg, со 
рандман најмалку 46% 669,75 

Г. Гоени пилиња - бројлери 
Дин/kg 

жива мера 

а) I класа 314,90 
б) II класа 302,00 

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука ќе се 
применуваат врз количествата добиток што производите-
лите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во сог-
ласност со одредбите на оваа одлука. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден ки-
лограм топли полутки, освен за гоените пилиња - бројле-
ри, чија тежина и класа се утврдени на линијата на коле-
њето најдоцна 2 часа по колењето. Трошоците за оцена на 
меснатоста и за класификација се содржани во цената на 
чинењето на топлите полутки, а најмногу 1,5 промили од 
вредноста на топлите полутки. 

4. Транспортните трошоци за добиток натоварен во 
камион или во вагон (по избор на купувачот) паѓаат на то-
вар на купувачот. 

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на 
квалитетот на добитокот, пропишан: 

1) со Правилникот за квалитетот на закланите свињи 
и за категоризацијата на свинското месо („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/85); 

2) со Југословенскиот стандард Месо од говеда во 
трупови и полутки за индустриска преработка - JUS 
Е.С1.022: 
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3) со Решението за прописите за квалитетот на гове-
дата и овците за колење и гоење PK-E2-III изменето и до-
полнето издание („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/69 и 
55/69). 

6. Преземање на добитокот по квалитет вршат овлас-
тените стручни служби. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 58 
6 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, е. р. 

Петок, 14 март 1986 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

181. Закон за задолжување на Народната банка на 
Југославија во странство за рефинансирање на 
кредитите 365 

182. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за масло за јадење 365 

183. Одлука за заштитната цена за млеко за 1986 го-
дина 366 

184. Одлука за заштитните цени за добиток за 1986 
година 367 
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