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484. 

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 за шеќер да ги формираат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 

1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg 93,50 

2) шеќер во кристал пакуван на индустриски 
начин, од 1 kg и 2 kg 98,20 

3) шеќер во коцки: 

- пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg 120,50 

- во друго пакување, нето 1 kg 113,50 

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 на оваа одлука во 
сила, да ги зголемат сразмерно со зголемувањето на цени-
те за шеќер од точка 1 на оваа одлука. 

3. Цените за шеќер од точка 1 на оваа одлука и цени-
те за шеќер од точка 2 на оваа одлука формирани според 
таа точка важат како највисоки продажни цени на произ-
водителите, франко натоварено во вагон, брод или шлеп 
на најблиската натоварна станица на производителот или 
франко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги трошоците 
за пакување и амбалажа. 

4. Организациите на здружен труд што произведува-
ат шеќер и организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет на шеќер, како и работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства на тру-

. дот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани) можат постојните цени за шеќер за-
течен на залихи да ги зголемат, и тоа за: 

Дин/kg 

1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg 24,20 

2) шеќер bo кристал пакуван на индустриски 
начин, од 1 kg и 2 kg 25,45 

3) шеќер во коцки: 

- пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg 37,40 
- во друго пакување, нето 1 kg 35,05 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и имателите на дуќани можат цените 
за шеќер во промет на големо односно на мало, за шеќер 
што е затечен на залихи да ги зголемат така што на набав-
ната 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 18 јули 1985 година и сите количини на тој 
шеќер што до тој ден им ги фактурирале на организации-
те на здружен труд што се занимаваат со промет и на има-
телите на дуќани производителите односно добавувачите 
(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 
дејноста. 

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

Е. п. бр. 251 
17 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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485. 
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 согласноста на 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: 

1) сурово масло за ја-
„ дење 
2) рафинирано 

масло за јадење: 
- во буриња, 

најмалку од 
50 kg (ринфу-
за) 

- во лименки и 
пластична ам-
балажа, од 3 
до 25 литра 

- во стаклени 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 
3/4 л итра 

Масло од соја и 
маслена репка 

176,67 дин/kg 

Масло од 
сончоглед 

203,17 дин/kg 

204,97 дин/kg 235,71 дин/kg 

195,22 дин/1 224,50 дин/1 

208,80 дин/1 240,12 дин/1 

215,41 дин/1 247,72 дин/1 

163,71 дин/3/4 1 188,27 дин/3/4 1 

1) сурово масло за 
јадење 

2) рафинирано 

Масло од соја и 
маслена репка 

54,36 дин/kg 

Масло од 
сончоглед 

67,27 дин/kg 

масло за Јадење: 
- во буриња, 

најмалку од 
50 kg (ринфу-
за) 

- во лименки и 
пластична ам-
балажа од 3 
до 25 литра 

- во стаклени 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 
3/4 литри 

59,47 дин/kg 

52,68 дин/1 

61,08 дин/1 

63,26 дин/1 

74,04 дин/kg 

66,12 дин/1 

75,99 дин/1 

78,67 дин/1 

61,56 дин/3/4 1 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат масло за јадење можат цените на маслото за јадење од 
маслинки, пченични клици и тиквени семки, што се фор-
мирани според прописите и кои постоеле на денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, можат да ги зголемат 
сразмерно со зголемувањето на цените на суровото масло 
за јадење и на рафинираното масло за јадење од соја и 
маслена репка од точка 1 на оваа одлука. 

3. Цените на мешаните масла за јадење се формираат 
сразмерно со учеството на одделни видови масла за јаде-
ње 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, со постојните услови на продажбата, како највисо-
ки продажни цени на производителите франко растоварна 
станица на купувачот. Во цените на рафинираното масло 
за јадење во пластични шишиња е пресметана вредноста 
на амбалажата, а во цените на суровото масло за јадење и 
на рафинираното масло за јадење во буриња, во стаклени 
шишиња, во лименки и во пластична амбалажа од 3 до 25 
литра, не е пресметана вредноста на амбалажата. На тие 
цени се засметува вредноста на амбалажата утврдена со 
прописи. 

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

49,67 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 понатамошниот тек-
ст: иматели 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 произведува-
ат масло за јадење, организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет на масло за јадење и имателите на 
дуќани, ќе ги попишат сите количества на залихите на 
масло за јадење од точка 1 на оваа одлука и мешаните 
масла од соја и маслена репка и сончоглед од точка 3 на 
оваа одлука затечени на 18 јули 1985 година, како и сите 
количества на тие масла што до тој ден им ги фактурира-
ле на организациите и на имателите на дуќани производи-
телите односно добавувачите (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 попи-
шани количества 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 му ги пријават попишаните количества на произ-
водите од точка 1 на оваа одлука и на мешаните масла од 
соја и маслена репка и сончоглед од точка 3 на оваа одлу-
ка на надлежниот орган на општината на чија територија 
ја вршат дејноста. 

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

Е. п. бр. 252 
17 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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486. 
Врз основа на член 34 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 

ЛЕБОТ И ПЕЧИВАТА ВО ПРОМЕТОТ ВО 1985 
ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на леб и печива можат апсолутниот износ за по : 
кривање на трошоците на прометот на леб и печива, ут : 

врден според одредбата на точка 2 став 3 од Одлуката за 
начинот на формирањето на цените на производите во 
прометот на големо, односно на мало во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/84 и 8/85) да ги зголемат 
до 35%. 

Одредбата на став 1 на оваа точка се применува и врз 
работните, луѓе што самостојно вршат дејнот со средства 
на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани). 

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

Е. п. бр. 253 
17 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

487. 

Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), брз основа на согласност на надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И КРУНИЦА (ГРИЗ) 

ИЛЕВ 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат брашно можат цените за пченично брашно и крупица 
(гриз) да ги формираат така што највисокото ниво на це-
ните да изнесува, и тоа за: 

Дин/kg 

1) пченично брашно од типот „850" 55,60 
2) пченично брашно од типот „500" 60,40 
3) крупица (гриз) од типот „400" 62,60 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко натоварено во превозно средство, паритет Нови 
Сад. 

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука не е засметана 
вредноста на амбалажата. 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
брашно и организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз), 
можат на име на посебни трошоци за ситно меко пакува-
ње на пченично брашно во хартиени кеси и сл., извршено 
на индустриски начин, на цените од точка 1 на оваа одлу-
ка да засметаат, и тоа за: 

Динари 
П пакување од 1 kg 6,55 
2) пакување од 2 kg 10,24 
3) пакување од 3 kg 14,22 
4) пакување од 5 kg 18,80 
5) пакување од 10 kg 23,34 

4. Организациите на здружен труд што произведува-
ат брашно и крупица (гриз) и работните луѓе што самос-
тојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот 
во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имате-
лите на дуќани) што произведуват пченично брашно и 
крупица (гриз), можат цените за пченично брашно и кру-
ница (гриз) затечени на залихи да ги зголемат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченично брашно од типот „850" 18,10 
2) пченично.брашно од типот „500" 20,05 
3) круница (гриз) од типот „400" 20,70 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со промет на пченично брашно и крупица (гриз) и имате-
лите на дуќани што се занимаваат со промет на тоа браш-
но и крупица (гриз) и што се занимаваат со производство 
и промет на леб можат цените за пченично брашно и кру-
ница (гриз) во прометот на големо, односно на мало, што 
се затечени на залихи да ги зголемат така што врз набав-
ната цена ќе го засметаат износот од став 1 на оваа точка. 

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на леб и имателите на дуќани што произ-
ведуваат леб можат постојните цени на сите видови леб, 
што се формирани според прописите и се применувани на 
пазарот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
да ги зголемат до 35%. 

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на пченично брашно и крупица (гриз) и имате-
лите на дуќани што се занимаваат со производство и про-
мет на пченично брашно и крупица (гриз) и што се зани-
маваат со производство и промет на леб, ќе ги попишат 
сите количества на пченично брашно и крупица (гриз) за-
течени на 18 јули 1985 година, како и сите количества на 
тоа брашно и крупица (гриз) што до тој ден на тие органи-
зации и иматели на дуќани им ги фактурирале производи-
телите односно добавувачите (стоки на пат). 

7. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на пченично брашно и крупица (гриз) и имате-
лите на дуќани што се занимаваат со производство и про-
мет на пченично брашно и крупица (гриз) и што се зани-
маваат со производство и промет на леб, ќе ги засметаат и 
ќе ги евидентираат во своето книговодство или во друга 
евиденција, во согласност со прописите, разликите во це-
ната од точка 4 на оваа одлука, за сите попишани количес-
тва на пченично брашно и крупица (гриз) и тие разлики 
можат да се користат во согласност со прописите на ре-
публиките и автономните покраини. 

Имателите на дуќани што се занимаваат со произ-
водство и промет на пченично брашно и крупица (гриз), и 
што се занимаваат со производство и промет на леб попи-
шаните количества на пченично брашно и крупица (гриз) 
ќе му ги пријават на надлежниот орган на општината на 
чија територија вршат дејност. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на вајвисоко-
то ниво на цените за пченично брашно и крупица (гриз) и 
леб („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/85). 

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

Е. п. бр. 254 
17 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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488. 
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 ЈАГЛЕН 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудни-
ците за јаглен) можат своите постојни производителски 
цени за јаглен да ги зголемат до 18%, при постојните усло-
ви на продажбата. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на 
цените за јаглен што рудниците за јаглен им го испорачу-
ваат на термоелектраните врз основа на самоуправни спо-
годби што ќе ги склучат рудниците за јаглен и термоелек-
траните, а со кои врз потрајна основа се утврдува оствару-
вањето на заедничкиот приход односно елементите за 
формирање на цените или се формираат цените, согласно 
со член 3 став 1 од Законот за системот на општествената 
контрола на цените. 

2. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените за јаглен („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 20/83). 

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

Е. п. бр. 255 
17 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

489. 

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 согласноста на надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските организации што произведу-

ваат и вршат пренос на електрична енергија и електросто-

Четврток, 18 јули 1985 

ланските организации што вршат дистрибуција на елек-
трична енергија цените на електричната енергија што се 
утврдени по тарифните ставови утврдени со единствените 
основи на тарифниот систем што се применува од 1 април 
1985 година, а кои се применети на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, можат да ги зголемат, при постој-
ните услови на продажбата, до 20%. 

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

Е.п. бр. 256 
18 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

484. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за шеќер 1101 

485. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на маслото за јадење ^ 102 

486. Одлука за начинот на формирањето на цени-
те на лебот и печивата во прометот во 1985 
година ИОЗ 

487. Одлука за утврдување на највисокото ниво 
на цените за пченично брашно и крупица 
(гриз) и леб П 03 

488. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за јаглен цо4 

489. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на електричната енергија 1104 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


