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Четврток, 14 јули 1977 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 35 ГОД. XXXIII 

472. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-

ТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1977 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пчени-
ца од родот на 1977 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 46/76) точка 1 став I во одредбата под 1 бројот: 
„2,90" се заменува со бројот: „3". а во одредбата под 
2 бројот* ,.2,60" — со бројот: „2,70". 

2. Оваа одлука ќе сет применува врз сите коли-^ 
чества пченица од родот на 1977 година. 

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

Е. п бр. 568 
11 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

473, 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
28 точка 1 од Законот за општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЧНО' БРАШНО 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени за пченично бра-
шно да ги формираат до следното ниво: 

Дин/kg 
1) за квалитетна група „Ц": 

а) пченично брашно тип 1000 3,54 
б) пченично брашно тип 600 4,54 
в) пченично брашно тип 400 5,74 
г) пченично брашно тип 800 4,08 

2) за квалитетна група „Б" 
а) пченично брашно тип 1000 3,84 
б) пченично брашно тип 600 4,99 
в) пченично брашно тип 400 6,24 
г) пченично брашно тип 800 4,42 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, паритет Нови 
Сад. 

На цените од став 1 на оваа точка производител- ' 
ските организации на здружен труд ги додаваат 
трошоците на превозот. 

3. Во целите од точка \ на оваа одлука не е за-
сметана вредноста на амбалажата. 

Производителските и други организации на здру-
жен труд можат за пченично брашно," на име посеб-
ни трошоци на индустриски начин извршено ситно 
меко пакување во хартиени ќесиња и сл., да засме-
таат за: 

Динари 
* 1) пакување од 1 kg 0,50 

2) пакување од 2 kg 0,90 
3) пакување од 3 kg 1,35 
4) пакувања од 5 kg 1.75 
5) пакување од 10 kg 2,50 

4. Распоредувањето на брашното во квалитетните 
групи од точка 1 на оваа одлука се врши со утврду-
вање на квалитетниот број на брашното, и тоа со 
испитување на фаринограф или според методот на 
бабрење на лепилото (волуметриски начин на испи-
тување на брашно според Берлинер или Копман — 
стар метод). Ако го применувањето на тие методи 
се утврди разлика во квалитетната група на брашно-
то, меродавен е наодот утврден со помош на фарц-
кограф. 

Производителските организации на здружен труд 
се должни да ја назначат во фактурата, покрај ти-
пот на брашното, и квалитетната група на брашното. 

5 Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организации) и имателите на дуќани во 
сопственост па граѓани (во натамошниот текст: има-
тели на дуќани), можат своите постојни продажни 
цени за сите типови пченично брашно и за сите ви-
дови пченица! од родот на 1976 година и од пора-
нешните години да ги зголемат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) за пченично брашно од сите типови 0,64 
2) пченица од родот на 1976 година и од 

поранешните години 0,50 

6. Организациите ќе извршат попис на сите ко-
личества (залихи) на брашното и пченицата од точка 
5 на оваа одлука затечени на 14 јули 1977 година, 
како и на сите количества на тие производи што до 
тој ден се фактурирани од добавувачите иии од Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи (стоки на пат). Пописот за имателите на ду-
ќани ќе го извршат комисии формирани од собра-
нијата на општините. г „ 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува 
на производителите на пченица. 

7. Организациите и имателите на дуќани се 
должни за сите количества пченично брашно и пче-
ница (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот 
износ на разликата во цената според одредбите од 



Страна 1422 — Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 14 Јзгли 1977 

точ. 5 и 6 на оваа одлука. Таа разлика организациите 
и имателите на дуќани ќе ја уплатат во рок од 60 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лика на посебна сметка коза се води ка ј Службата 
на општественото книговодство на Југославија — 
Здружени средства на републиките и автономните 
покраини за исплата на премии и компензации. 

Од износот на средствата уплатени на сметката 
од став i на оваа точка можат на органите на пазар-
ната инспекција да им се исплатат трошоците за вр-
шење контрола на пописот, до износот што ќе го 
©добри Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по 
предлог од републичките односно покраинските ор-
гани на пазарната инспекција. 

8. Организациите и имателите на дуќани можат 
за производите во чие производство брашното се 
употребува како суровина, освен за леб и печиво, 
да ги зголемат своите продажни цени сразмерно на 
зголемувањето на продажните цени за брашното спо-
ред точка i од оваа одлука, а според процентот на 
учеството на брашното во производството на тие 
производи. 

9. Со парична казна од 10 000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата ако не по-
стапи според точ. 5 и 7 на оваа одлука или ако во 
пописот на залихите не ги прикаже точните податоци 
за залихите на пченично брашно. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни 
за прекршок со парична казна од 5.000 до 10.000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата. 

Со парична'казна до 10000 динари ќе се казни 
за прекршок имателот-на дуќан ако не постапи спо-
ред одредбите од точ '7 и 8 на оваа одлука. 

,Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа 
точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршување на пре-
кршокот. 

Постапката по прекршоците од ст. 1 до 3 на оваа 
точка се смета како итна. 4 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определување 
максимални цени за пченично брашно („Службен 
лист 1 а СФРЈ', бр. 46/76), 

11. Оваа одлука влегува во сила на 15 јули 1977 
година. 

Е.- п. бр. 567 
11 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

474. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
во согласност со член 7 од Договорот за спроведу-
вање на политиката на цените ,во 1977 година 
(.,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77), извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПРЕМИИТЕ И КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Заради остварување на политиката на цените, 

а особено на движењето на животните трошоци во 
рамките предвидени со Договорот за спроведување 

на политиката на цените во 1977 година, извршните 

совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини (во 
натамошниот текст: учесници на договорот) се со-
гласни да исплатуваат премии за јупиња и за мле-
ко и компензации за пченично брашно од сите ти-
пови, освен за белото брашно тип ,,400", за свежо 
говедско, свинско, овчо и живинско месо — за ко-
личествата што ќе се продадат и испорачат во пе-
риодот од 1 јули до 30 септември 1-977 година. 

За соја премијата ќе се исплатува за сите ко-
личества од родот на 1977 година, 

Член 2 
На основните организации на здружен труд и 

на земјоделските задруги, што произведуваат зго-
ени јуниња, сами или во кооперација со индивиду-
ални производители, ќе им се исплатува премина од 
3 динари за еден килограм жива мера на згоени 
јуниња, и тоа за сите категории и класи за кои се 
пропишани гарантирани цени. 

Премијата од став 1 на овој член ќе им се ис-
платува па основните организации на здружен труд 
и на земјоделските задруги за сите договорени ко-
личества што ќе им ги продадат и испорачат на 
организациите'на здружен труд што се занимаиаат 
со промет, извоз или со преработка на добиток и 
добиточни производи, како и на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи за ко-
личествата што ќе ги преземе врз основа на дого-
вор за производство на резерви месо во жив доби-
ток на ридско-планинско подрачје. 

Член 3 
На основните организации на здружен труд, на 

земјоделските задруги што произведуваат млеко, 
сами или во кооперација со индивидуални произ-
водители, како и на индивидуалните производители, 
ЈШ се исплатува премија во износ од 0,38 динари 
за еден пресметковен литар кравјо млеко, со 3,2°/§ 
млечна маст односно за еден пресметковен литар 
овчо млеко, со 4°/о млечна маст. 

Премијата од став 1 на овој член се исплатува 
под услов млекото при откупот од производителот 
да е платено по пропишаната минимална откупна 
цена. 

Член 4 
На основните организации на здружен труд и 

на земјоделските задруги, што произведуваат соја, 
сами или во кооперација со индивидуални произ-
водители, како и на индивидуалните производители, 
ќе им се исплатува премија од 1.55 динари за еден 
килограм соја. 

Премијата од став 1 на овој член се исплатува 
за сите количества соја од родот на 1977 година 
што ќе им се продадат и испорачат на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка или со промет на соја. 

Член 5 
На основните организации на здружен труд што 

произведуваат пченично брашно се исплатува 
компензација за продадените и испорачани коли-
чества пченично брашно од сите типови, освен бе-
лото брашно тип .,400", во износ од 0,64 динари за 
еден килограм. 

Компензацијата од став 1 на овој член се ис-
платува ако брашното им е продадено и испора-

ч а н о на организациите на здружен труд што про-
изведуваат леб, на трговијата на мало и на другите 
крупни потрошувачи, под услов 5а пченицата за 
производство на тоа брашно да ја платиле најмалку 
пропишаната гарантирана цена за родот на 1977 
година за стандарден квалитет и продажната цена 
за брашно да ја намалиле за износот на компен-
зацијата. 

Компензацијата од став 1 на овој член се ис-
платува и за количествата брашно затечени на за-
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лихи и за брашното што се произведува од пче-
ница од род од поранешните години, а за кон при 
пописот е наплатена разлика во цената според Од-
луката за определување максимални цели за пче-
нично брашно (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 35/77). 

Член 6 
На основните организации на здружен труд и 

на земјоделските задруги, што произведуваат све-
жо месо им се исплатува компензација за еден 
килограм свежо месо, и тоа: 

Дин kg 
3 15 

3, 95 
1) за говедско мeco 
2) за свинско месо 
3) за овчо месо 
4) за живинско месо 

3 20 
2,40 

Компензацијата од став 1 на овој член им се4 

исплатува на основните организации на здружен 
труд и на земјоделските задруги за сите количества 
свсжо месо што ќе им ги продадат и испорачат 
на организациите на здружен труд ипо свежо ме-
со продаваат на мало во своите продавници или на 
другите крупни потрошувачи. 

На организациите на здружен труд и на земјо-
делските задруги од ст. 1. и 2 на овој член им се 
исплатува компензација под услови: 

1) добитокот да го откупуваат по цените што се 
утврдени како единствени откупни цени по едеп 
килограм жива мера од точка 1 на Договорот за 
начинот на формирање на малопродажните цени за 
свежо месо („Службен лист на СФРЈ", бр, 29/75, 
47/76, 19 77 и 35'77); 

2) малопродажните ,цени за свежо месо, форми-
рани врз основа на договорот од точка 1 на овој 
став да ги намалат за износот на компензацијата 
од став 1 на овој член. 

Член 7 
Средствата за исплатување на премиите од чл. 

2, 3 и 4 и на компензациите од чл. 5 и 6 на овој 
договор ги обезбедуваат републиките и автономни-
те покраини со посебен придонес сразмерно на сво-
ето учество во обезбедување средства на Буџетот 
на федерацијата за 1977 година. 

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат 
и се водат на посебна сметка ка ј Службата на оп-
штественото книговодство^ на Југославија како 
здружени средства на републиките и автономните 
покраини. 

Член 8 
Средствата за исплатување на премиите и на 

компензациите според овој договор ги обезбедуваат 
републиките и автономните покраини до вкупен из-
нос од 892 милиони динари, и тоа:. 

Реден Република односно 
број автономна покраина Во ООО динари 

* СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 
САП Војводина 
САП Косово 

116.763 
50.041 

143.880 
214.170 
235 488 

17.750 
98.566 
15.342 

Средствата од став 1 на овој член се уплату-
ваат во три еднакви месечни рати до 15-тиот во 
месецот за минатиот месец. 

Ако средствата од став 1 на овој член по пре-
смет,ката и извештајот од Службата на општествено-
то книговодство на Југославија не бидат доволни за 
намирување на обврските според одредбите од оној 

договор, недостатните средства ги обезбедуваат ре-
публиките и автономните покраини на начинот ут-
врден во член 7 став 1 на овој договор. 

Ако средствата на посебната сметка од став 1 
на овој член бидат поголеми од износот потребен 
за намирување на обврските според овој договор, 
Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија ќе им го врати вишокот на средствата на 
републиките и автономните покраини, сразмерно на 
нивното учество во обезбедувањето на тие сред-
ства. 

Член 9 
Учесниците на договорот ги овластуваат прет-

седателот на Сојузниот комитет за земјоделство и 
секретарот на Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени да пропишат, во рок од 15 дена од денот на 
потпишувањето на овој договор, упатство за начи-
нот и условите за остварување на премиите и ком-
пензациите според овој договор. 

Член 10 . 
Учесниците на договорот се согласни, за коли-

чествата на згоени телиња и јагниња, продадени и 
испорачани од 1 јули 1977 година до денот на вле-
гувањето во сила на овој договор да исплатат, од 
средствата обезбедени според член 8 на овој дого-
вор, премии и компензации под условите што ва-
желе до 30 јуни 1977 година. 

Член 11 
Овој договор го потпишаа овластени претстав-

ници на сите учесници на договорот во соодветен 
број идентични примероци кои се сметаат за ав-
тентични текстови. 

Член 12 
Овој договор се применува од 1 јули 1977 го-

дина. 
Член 13 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на потпишувањето. 

Член 14 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

6 јули 1977 година 
Белград 

За СР Босна и 
Херцеговина, 

Салко Оруч, с. р. 
потпретседател на Изврш-

ниот совет 

За- СР Македонија, 
Ристо Филиповски, с. р, 

член на Извршниот совет и 
републички секретар за 

финансии 

За СР Словенија 
Драган Звоне, с. р. 

потпретседател на Изврш-
ниот совет 

За СР Србија, 
Миливое Стојковиќ, с. р. -

член' на Извршниот совет и 
секретар за пазар и цени" 

За СР Хрватска, 
Еторе Породат, с. р. 

член на Извршниот совет и 
републички секретар за пазар 

и цени 
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За СР Црна Гора, 
Милан Шановиќ, с. р. 

член на Извршниот совет и 
републички секретар за 

земјоделство 

За САП Војводина, 
Симеон Раман, с. р. 

член на Извршниот совет и 
покраински секретар за па-

зар и цени 

За САП Косово 
Димитрие Тасиќ, с. р 

секретар за пазар и цени 

475. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, из-
вршните совети на собранијата на републиките ,и 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини склучуваат 

За Извршниот совет на СР 
Црна Гора, 

Милан Шановиќ, с. р. 
член на Извршниот совет и 

републички секретар за 
земјоделство 

За Извршниот совет на САП 
Војводина, 

Симеон Рамач, с. р. 
член на Извршниот совет и 

покраински 'секретар за 
пазар и, цени 

За Извршниот совет на САП 
Косово, 

Димитрие Тасиќ, с, р. 
секретар за пазар и цени 

ОДЛИКУВАЊА 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

СВЕЖО МЕСО 

1. Во Договорот за начинот на формирање на 
малопродажните цени за свежо месо (, Службен л ист 
на СФРЈ", бр. 29/75, 47/76 и 19/77) во точка 1 во а г -
неза пр 
„26,70". 

2. Овој договор 'влегува во сила наредниот ден 
од денот на обЈавувањето во , Службен лист на 
СФРЈ". 

кеја прва бројот: „23,70" се заменува со бројот: 

6 јули 1977 година 
Белград -

За Извршниот совет на СР 
Босна и Херцеговина, 

Салко Оруч, с. р. 
потпретседател на Извршниот 

совет 

За Извршниот совет на СР 
, Македонија, 

Ристо Филиповски, с. р. 
член на Извршниот совет и 

републички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на СР 
Словенија, 

Драган Звоне, с. р. 
потпретседател на Извршниот 

совет 

За Извршниот совет на СР 
Србија, * 

Миливое Стојковиќ, с. р. 
член на Извршниот совет и 

секретар за пазар и цени 

За Извршниот совет на СР 
Хрватска, 

Еторе Поропат, с. р. 
член на Извршниот совет и 

републички секретар 
за пазар и цени 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на С о ц т а -
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

— по повод дваесет и петгодишни ната од осно-
вањето, а за особени успеси постигнати во стопан-
ството и производството за посебна намена 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

УНИС — ООУР ,Игман" — Коњиц; 
УНИС — Творница „Слободан Принцпп-Сељо" 

— Витез. 

Бр. 126 „ 
3 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стра-на 

472. 

473. 

474.. 

475. 

1421 

1421 

Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени за пченица од родот на 1977 
година —* — — — — — — — — 
Одлука за определување максимални це-
ни за пченично брашно — — — — — 
Договор за премиите и компензациите за 
определени земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 1422 
Договор за измена на Договорот за начи-
нот на формирање на малопродажните 
цени за свежо месо — — — — — — 1424 

Одликувања — — — — — — — — — 1424 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Бесградски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17» 


