
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи е *ч>д тарифата - Жиро 
сметка кај Службата »а општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 7 февруари 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. Х1Л1 

Цена на овој број е 140 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - 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 

77. 
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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО 

НА МАЛО 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

за производите во прометот на големо, односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/84) во точка 2, во табела-
та, се вршат следните измени и дополненија: 

1) во гранката 0109 Производство на обоени метали 
подгрупите: „010941 Производство на Глиница: сите про-
извови 4,50 6,00; 010992 Производство на жива: жива 2,50 
3,50; 010999 Производство на неспоменати обоени метали: 
сите производи 3,00 5,00", се бришат; 

2) во гранката 0121 Производство на градежен мате-
ријал, во групата 01212, во подгрупата 012120 Производ-
ство на цеменет: сите производи, во колоната 6, бројот 
„17,00" се заменува со бројот: „12,00"; 

3) во гранката 0130 Производство на прехранбени 
производи, во групата 01301, во подгрупата 013010 Меле-
ње и лупење на жито, во првата алинеја по зборовите: 
„пченично брашно" се додаваат зборовите: „и крупица 
(гриз)". 

Во групата 01304 Преработка и конзервирање на ме-
со и риби, во подгрупата 013041 Колење на добиток, во 
првата алинеја, во колоната 6, бројот: „13,50" се заменува 
со бројот: „12,00". 

Во подгрупата 013043 Преработка и конзервирање на 
риби, цо алинејата, зборовите: „свежа и" се бришат. 

Во групата 01308, во подгрупата 013080 Производ-
ство на растителни масла и масти, втората алинеја се ме-
нува и гласи: „рафинирани масла за јадење од соја, сон-
чоглед и маслодајна репка". Во колоната 5 бројот: „4,00" 
се заменува со бројот: „3,00", а во колоната 6 бројот: 
„17,00" - со бројот: „9,00". 

Во групата 01309 Производство на други прехранбе-
ни производи (без добиточна храна), во подгрупата 013099 
Производство на зачини, кавовини и други прехранбени 
производи, зборовите: „сурово кафе" се бришат, а во коло-
ната 6 бројот: „15,00" се заменува со бројот: „13,00". 

4) По областа 01 - Индустрија и рударство се додава 
нова област: „02 - Земјоделство и рибарство, гранка 0203, 
гЈЗЈша 0203 - Рибарство: свежа риба (речна и морска), 5,00 

2. Во точка 4 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се однесува-

ат на производите од точка 2 од гранка 0105 група 01050 
подгрупа 010500 Производство на деривати на нафта." 

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

Е.п. бр. 9 
7 февруари 1986 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

78. 
Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член бб став 1 точка 

15 од Законот за Народната 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 сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/84, 52/84, 69/84, 16/85, 26/85, 32/85 и 51/85). во точка 2 
став 1 процентот: „61%" се заменува со процентот: „68%". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 

народните банки наплатуваат камати: 
1) по стапка од 53% годишно - на пласманите за рабо-

ти на извозот на стоки и услуги и на пласманите за произ-
водство, сезонски залихи и пазарни стоковни резерви на 
земјоделски и прехранбени производи; 

2) по стапка од 55% годишно - на пласманите за зали-
хи на јаглен, увоз на суровини и репродукционен матери-
јал, продажба односно купување на домашна опрема и 
бродови во земјата и за давање кредити на граѓаните врз 
основа на продажба на девизи.". 

2. Во точка 3 процентот: „73%" се заменува со про-
центот: „80%". 

3. Оваа одлука се применува од 1 февруари 1986 годи-
на. 

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

О. бр. 3 
6 февруари 1986 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер на 
Народната банка на Југосла-

вија 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

79. 
Врз основа на член 7 став 2, во врска со 17 став 

7, член 22 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузни-
от извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА 
БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
1. Во Одлуката за надоместот за користење на за-

должителната резерва за одржување на дневната ликвид-
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ност на банките и на другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/84, 52/84, 20/85, 26/85, 
32/85 и 51/85) во точка 1 став 1 процентот: „0,2%" се заме-
нува со процентот: „0,22%". 

2. Оваа одлука се применува од 1 февруари 1986 годи-
на. 

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

О. бр. 4 
6 февруари 1986 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гу вернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

НАЗНАЧУВА\ЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/35), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Душан Родиќ, со 10 декем-
ври 19845 година, заради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 80 
9 јануари 1986 година 

Беолград 

Сојузен извршни совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува д-р Владо Угринчиќ, советник на ди-
ректорот на Покраинскиот завод за општествено планира-
ње во САП Војводина. 

С.п.п. бр. 70 
9 јануари 1986 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрни, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Славко Шуковић, со 16 де-
кември 1985 година, заради заминување на друга 
должност. 

С.п.п. бр. 81 
9 јануари 1986 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Врз, основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 2Ј/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕ1 АР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Милорад Видовиќ, самостоен 
советник во Генералниот секретаријат на Сојузниот из-
вршен совет. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-

ни работи се назначува Марко Милашин, порано на 
должноста амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Габон. 

С.п.п. бр. 79 
9 јануари 1986 година 

Београд 

С.п.п. бр. 82 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрн ,̂ е. р. 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, с.р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/35), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-

ни работи се назначува Цвието Јоб, порано на должноста 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на Кипар. 

С.п.п. бр. 83 
9 јануари 1986 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрна, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Џон Широка, порано на должноста ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Репбулика Југос-
лавија во Норвешка. 

С.п.п. бр. 84 
9 јануари 1986 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар се назначува Ми-

хајло Хорњак, шеф на Кабинетот на сојузниот секретар. 

С.п.п. бр. 86 
9 јануари 1986 година 

„ Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрн*, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува д-р борут Бохте, началник на Службата 
за меѓународноправни работи во Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи. 

С.п.п. бр. 87 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бориса* Сребрн*, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Бранко Тинтор, порано на должноста 
министер-советник во Амбасадата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Бон. 

С.п.п. бр. 85 
9 јануари 1986 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрни, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Бранко Димитриевиќ, порано на 
должноста генерален конзул на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Штутгарт. 

С.п.п. бр, 88 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 



Страна 152 - Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 февруари 1986 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надовршени ра-

боти се назначува Љубомир Шмид, началник - ополно-
моштен министер на Службата за врски во Сојузниот сек-
ретаријат за надовршени работи. 

С.п.п. бр. 89 
9 јануари 1986 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрни, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВ-

СТВО 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за законодавство се назначува Радован Чобелиќ, помош-
ник - началник на управа во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

С.п.п. бр. 90 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВ-

СТВО 
Се разрешува од должноста помошник на претседа-

телот на Сојузниот комитет за законодавство д-р Миод-
раг Митиќ, со 30 ноември 1985 година, заради заминување 
на друга должност. 

С.п.п. бр. 91 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

77. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
начинот на формирање на цените за производи-
те во прометот на големо, односно на мало — 149 

78. Одлука за измени на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија — 149 

79. Одлука за измена на Одлуката за надоместот за 
користење на задолжителната резерва за 
одржување на дневната ликвидност на банките 
и на другите финансиски организации 149 

Назми уваља и разрешувања 150 
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