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574. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 33/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување иа основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
га целата земја („Службен лист на С<Г>јУ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите*>16 Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) .ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченица сами или РО кооперација со ин-
дивидуални производители, како и на индивидуал-
ните производители што пченица продаваат преку 
организации на здружен труд (во натамошниот текст: 
производителите) им се обезбедуваат за пченицата 
од родот на 1978 година гарантирани (заштитни) це-
ни, и тоа за: 

Дин./kg 
1) пченица од сорти на квалитетните 

групи А и В 3,00 
2) пченица од сорти на квалитетна-

та група Ц 2,70 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат на количествата на 
пченица од родот на 1978 година што производите-
лите ќе ми ги понудат на организациите за резерви 
во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за пченица испорачана во јули. За секој на-
реден месец, почнувајќи од август, а заклучно со мај 
наредната година, цените се зголемуваат за 0,020 ди-
нари за килограм. 

Во јуни се применуваат цените од мај. 
3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-

бираат франко вагон — натоварна станица на про-
изводителот, франко магацин железничка станица 
на производителот или франко-магацин на мелница 
во местото на производителот за производителите 
што се занимаваат со производство на пченица сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители — по избор на купувачот, а за инди-
видуалните производители — франко магацин на ор-
ганизацијата на здружен труд на која и ја продаваат 
пченицата. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат* за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и 
туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка 
исхрана, незаразена со пченични болести и штетници 
со 76 kg хекто лита река тежина, со 2°/о плевел и не-
чистота и 13% влага. 

5. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на плевел, нечистота или влага од ОНОЈ што е 
предвиден "во1 точка 4 на оваа одлука, цената за 
процентот на плевел от, нечистота или влагата ќе се 
намали, односно ќе се зголеми за ист процент. Крше-
ни зрна помали од половина се сметаат како плевел. 

Ако-пченицата има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа што е предвидена во точка 
4 на оваа одлука, гарантираната (заштитната) цена се 
зголемува, односно намалува за 0,5% за секој кило-
грам, над или под предвидената хектолитарска т е ^ 
жика. Дропките се земаат предзид. За пченица што 
има поголема хектолитарска тежина од 80 kg ќе се 
смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg. 

За пченица што има процент на влага поголем 
од 14°/о цената ќе се намали и за трошоците за су-
шење. Трошоците за сушење се утврдуваат со дого-
вор помеѓу производителот и купувачот. 

За 'рѓа на пченица во поголем степен и за за-
мачканост и запаливост на пченица цената ќе се на-
мали до 5'%>. 

6. Согласно со член 33 од Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 197® 
до 1980 година, организациите за резерви на репуб-
ликите и организациите за резерзи на автономните 
покраини купуваат пченица од родот на 1978 година 
според цените од точка 1 на оваа одлука за коли-
чествата што ќе ги договорат производителите и ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет и преработка на пченица, а до количествата 
утврдени со билансите на републиките и со билан-
сите на автономните покраини. 

Количествата на пченица, над количествата от-
купени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води (во натамошниот текст: Дирекцијата), според 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на Дирекци-
јата, па организациите за резерви на републиките и 
на организациите за резерви на автономните покра-
ини се утврдува начинот на реализацијата на обврс-
ките од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точка 
се регистрираат ка ј надлежната организација за ре-
зерви на републиката, односно на автономната по-
карина на чија територија е седиштето на произ-
водителот. 

Рокот за регистрација е 15 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

7. Пченицата откупена по цените од точка 1 на 
оваа одлука Дирекцијата, организациите за резерви 
на републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини можат интересенти© да ја прода-
ваат по цепи што не можат да бидат пониски од про-
пишаните производителски продажни цени, зголеме-
ни за трошоците на откупот, транспортот, чувањето 
на пченицата за тековната економска година и про-
дажбата. 
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 568 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. p. 

575. 

Брз основа на член 31 од Законот за општествена 
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 
ре сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ"* бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
^устрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
Година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 

НА 1978 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
диот текст: купувачите) ќе купуваат пченица од ро-
дот на 1078 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат пченица сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители, 
како и од индивидуални производители (во натамош-
ниот текст: производителите) според продажните це-
ни на производителите, и тоа за: 

Дин./kg 
1; пченица од сорти на квалитетните 

групи А и Б 3,00 
2) пченица од сорти на квалитетната 

групаЦ 2,70 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченица испорачана во јули. За секој следен 
мссец, почнувајќи од август, а заклучно со маз На-
редната година, цените се зголемуваат за 0,020 динари 
за килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразби-
раат франко вагон натоварна станица на произво-
дителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелница, за 
производителите што се занимаваат со производство 
на пченица сами или во кооперација со ипдивидзтал-
ни земјоделски производители — по избор на купу-
вачот. а за индивидуалните производители — франко 
магацин на организацијата на здружен труд што вр-
ши откуп. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и 
туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхра-
на, иезаразена со пченични болести и штетници, со 
76 kg хскто лита река тежина, со 2% плевел и нечис-
тота и 13% влага. 

4. Ако пченицата има поголем или помал лроцент 
на плевел, нечистота или влага од опој што е пред-
виден во точка 3 на оваа одлука, цената за процен-
тот на плевелот, нечистота или влагата ќе се намали, 

односно ќе се зголеми за ист процент. Кршени зрна 
помали од половина се сметаат како плевел. • 

Ако пченицата има поголема или помала хекто-
л и т а р ^ а тежина од онаа што е предвидена во.точка 3 
на оваа одлука, продажната цена се зголемзтва, од-
носно се намалува за 0,5% за секој килограм, над 
или под предвидената хектолитарска тежина. Дроп-
кше се земаат предвид. За пченица што има хекто-
литарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека 
има хектолитарска тежина од 80 kg. 

• 
За пченица што има процент на влага поголем 

од 14% цената ќе се намали и за трошоците за су-
шење. Трошците за сушење се утврдуваат со договор 
помеѓу производителот и купувачот. 

За 'рѓа на пченица во поголем степен и за за-
мачкаиост и запаливост на пченица цената ќе се на-
мали до 5°/о. 

5. Купувачите и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземање и другите услови 
за испорака на пченицата. 

6. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на пченица можат цените во про-
метот да ги формираат според прописите на надлеж-
ните општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 565 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

576. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена 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~(„Слул*бсн лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроицдустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА 

ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченка сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители и на инди-
видуалните производители што продаваат пченка 
преку организации на здружен труд (во натамош-
ниот текст: производителите) им се обезбедува за 
пченката од родот на 1978 година гарантирана 
(заштитна) цена од 2,10 динари за еден килограм. 

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на 
оваа точка ќе се применува за количествата на 
пченката од родот на 1978 година што производи-
телите ќе им ги понудат на организациите за ре-
зерви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира за пченка испорачана во септември, 
октомври и ноември 1978 година. Таа цена се зго-
лемува за секој следен месец, почнувајќи од месец 
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декември, и тоа за 0,020 динари за еден килограм 
пченка^ Во јуни, јули и август 1979 година се при-
менува цената од месец мај. 

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира франко вагон натоварна станица на 
производителот франко магацин на железничка 
станица на производителот или франко магацин на 
мелница за производителите што се занимаваат со 
производство на пченка сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители — по 
избор на купувачот, а за индивидуалните произво-
дители — франко магацин на организацијата на 
здружен труд на која и ја продаваат пчеНката и 
тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и 
без туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка 
исхрана, односно за добиточна исхрана, незаразена 
со житни болести и штетници, квалитет во зрно — 
со 14°/о влага, до 2% дефектни зрна и други приме-
си и до 4°/о кршени зрна. Процентот на кршените 
зрна се утврдува со решетање низ сито чии отвори 
се со пречник од 5 mm. 

4. Ако пченката има поголем или помал про-
цент на влага од процентрт што е предвиден во 
точка 3 на оваа одлука, гарантираната (заштитната) 
цена за процентот на влагата под или над предви-
дениот процент, ќе се намали, односно зголеми за 
истиот процент. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има процент на влага поголем од 
14,5°/о, цената ќе се намали и за трошоците на су-
шењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу производителот и купува-
чот. 

Ако пченка та има помал или поголем процент 
на кршени зрна цената се зголемува или намалува 
за процентот на кршените зрна, и тоа во однос 0,25 
за секој процент. 

5. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на - Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви - на авто-
номните покраини ја купуваат пченката од родот 
на 1978 година по цената од точка 1 на оваа одлука 
за количествата што ќе ги договорат производите-
лите и организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет и преработка на пченка, а до 
количествата утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на автономните покраини. 

Количествата на пченка, над количествата от-
купени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по 
цената од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и организациите за резерви на автономните ^покраи-
ни се утврдува начинот на реализацијата на обврс-
ките од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа 
точка се регистрираат ка ј надлежната организација 
за резерви на републиката, односно на автономната 
покраина на чија територија е седиштето на про-
изводителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

6. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките и организациите резерви на авто-
номните покраини можат да продаваат пченка от-
купена според одредбите од овал одлука по цените 
што не можат да бидат пониски од пропишаните 
производ ите леки продажни-. цени за пченка, зго-
лемени за трошоците на откуп, транспортот, чува-
њето за тековната економска година и продажбата. 

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

Е. п. бр. 571 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

577. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена 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) и со член 27 од Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ 

НА 1978 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот текст: купувачи) ќе купуваат пченка од 
родот на 1978 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат пченка сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производи-
тели, како и од индивидуални производители (во 
натамошниот текст: производителите) по продажна-
та цена на производителот од 2,30 динари за еден 
килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира за пченка испорачана во септември, октомври 

.и ноември 1978 година. Таа цена се зголемува за 
секој следен месец, почнувајќи од месец декември 
наредната година, и тоа за 0,020 динари за еден 
килограм пченка. Во јуни, јули и август 1979 го-
дина се применува цената од месец мај. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-? 
бира франко вагон натоварна станица на произво-
дителот франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелница во 
местото на производителот за производителите што 
се занимаваат со производство на пченка сами или 
во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители, а за индивидуалните производители — 
франко магацин на организацијата на здружен 
труд што врши откуп, и тоа за пченка зрела, здра-
ва, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, 
употреблива за човечка исхрана, односно за доби-
точна исхрана, незаразена со житни болести и 
штетници^ квалитет во зрно — со 14% влага, до 2°/о 
дефектни - зрна и други примеси и до 4°/о кршени 
зрна. Процентот на кршените зрна' се утврдува со 
решетање низ сито чии отвори се со пречник од 
5 mm. 

4. Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага од процентот што е предвиден во точка 3 
на оваа одлука, цената за процентот^ на влагата 
под или над предвидениот процент ќе се намали 
односно зголеми за истиот процент. Дропките се 
земаат предвид.^ 

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат 
и пченка што има процент на влага поголем од 
14,5%, со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука 
за таквата пченка ќе се намали и за трошоците на: 
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сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат 
со договор склучен помеѓу купувачите и произво-
дителите. Ако пченката има помал или поголем 
процент на кршени зрна цената се зголемува од-
носно намалува за процентот на кршените зрна, и 
тоа во однос 0,25 за секој процент. 

5. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на пченка можат цените во проме-
тот да ги формираат според прописите на надлеж-
ните општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 572 
13 јули 1978 година 

Белград-

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

4 578. 

Брз основа на член 31 од Законот за општествена 
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 производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член Z* од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

ОРИЗОВА АРНА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат оризова арпа сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производителите), им се обезбедуваат 
ѕа оризовата арпа од родот на 1978 година гаранти-
рани (заштитни) цени, и тоа: 

Дин./kg 
1) за I класа 8,30 
2) за II класа 8,00 
3) за III класа 7,50 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точна ќе се применуваат за количествата на 
оризова арпа што производителите ќе им ги- понудат 
на организациите за резерви во согласност со одред-
бите па оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произво-
дителот, франко магацин на железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелница по 
избор на купувачот, и тоа за оризова арпа целосно 
зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, неза-
разена со болести или штетници, од следниот ква-
литет : 

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага; 

2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% цр-
вени зрна и со најмногу 2% примеси џ нечистота и 
15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
к нечистота или влага поголем или помал од про-

центот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој 
поголем .односно помал процент на примеси и не-
чистота или влага ќе се намали, односно ќе се зго-
леми за ист процент. Дрогжите се земаат предвид. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година организациите за резерви на републиките 
и организациите за резерви на автономните покраини 
купуваат оризова арпа од родот на 1978 година спо-
ред цените од точка 1 на оваа одлука за количест-
вата што ќе ги договорат производителите и орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет и преработка на оризова арпа — а до коли-
чествата утврдени со билансите на републиките и 
со билансите на автономните покраини. 

Количествата на оризова арпа, над количествата 
откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи (во натамошниот текст: Дирекцијата) според 
цените од точка 1 .на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на /чтекнм-
јата, на организациите за резерви на републиките 
v па организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализацијата на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на огаа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација 
резерви на републиката, односно на автономната по-
краина на чија територија е седиштето на произ-
водителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дела 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автоном-
ните покраини можат интервентно да продаваат ориз 
произведен од откупената оризова арпа според од-
редбите на оваа одлука според пропишаните произ-
водителсхи продажни цени на оризовата арпа, зголе-
мени за трошоците на откупот, транспортот, чување-
то за тековната економска година и продажбата. 

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

Е. п. бр. 570 
13 јули 1978 година 

Белград v 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

579. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување ка основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД 

РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. Организациите^ здружен труд (во натамошниот 
текст, купувачите) ќе купуваат оризова арпа од родот 
на 1978 година од организациите на здружен труд 
што произведуваат оризова арпа сами или во коопе-
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рација со индивидуални земјоделски производители, 
како и од индивидуални производители (во ната-
мошниот текст: производителите) според продажните 
цени на производителот, и тоа за: 

Дин./kg 
1) I класа 8.30 
2) II класа 8,00 
3) III класа 7,50 

2. Цените од точка 1 на оваа/ одлука се подразби-
раат франко вагон натоварна станица на производи-
телот, франко магацин железничка стапица на про-
изводителот или франко магацин во местото на про-
изводителот за производителите што се занимаваат 
со производство на оризова арпа сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители 
•— по избор на купувачот, а за индивидуалните про-
изводители — франко магацин на организацијата на 
здружен трзгд што врши откуп, и тоа за оризова арпа 
целосна зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, 
незаразепа со болести или штетници, од следниот 
квалитет: 

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% црвени 
зрна, 2'Vo примеси и нечистота и 15% влага; 

2) за И класа — иста сорта, со најмногу 15% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени 
зрна и со најмногу 2% примеси и нечистота и 15% 
влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистота или влага поголем или помал од процен-
тот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој по-
голем, односно помал процент на примеси и нечистота 
или влага ќе се намали, односно ќе се зголеми за 
ист процент (1:1). Дропките се земаат предвид. 

4. Организациите* на здружен труд што вршат 
откуп и промет на оризова арпа можат во прометот 
да ги формираат цените според прописите на над-
лежните ошлтествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 564 
13 „ѓули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

580. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена 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 („Службен4 лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980-година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сој забниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА 
ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат шеќерна репа сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители (во на-

тамошниот текст: производителите) им се обезбедува 
за шеќерната репа од родот за 1978 година гаран-
тирана (заштитна) цена од 0,58 динари за еден 
килограм. 

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на 
оваа точка ќе се применува за количествата на 
шеќерна репа од родот на 1978 година што произ-
водителите ќе им ги понудат на организациите за 
резерви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој 
процент на дигестија поголем или помал од 15,5%, 
цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, од-
носно намалува за 0,0374 динари за еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репа, по одбивање на тежината на 
туѓи примеси, земја и неисправно одрежани глави, 
лисје, жилички и опавчиња, франко натоварена на 
станица во местото на производителот, а по избор 
на купувачот, крај железничка, бродска односно 
камионска рампа, кеј или дигалка, приготвена за 
натовар во превозно средство. 

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој 
на- агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини купуваат шеќерна репа од родот 
на 1978 година по цените од точка 1 на оваа одлука 
за количествата што ќе ги договорат производите-* 
лите и организациите, на здружен труд што се за-
нимаваат со промет и преработка на шеќерна репа 
— а до количествата утврдени со билансите на ре-
публиките и со билансите на автономните покраини. 

Количествата на шеќерна репа, над количе-
ствата откупени според став 1 од овој член ќе ги 
купува Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: дирекци-
јата) по цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализацијата на обврските 
од став 1 од оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа 
точка се регистрираат ка ј надлежната организација 
за резерви на републиката, односно на автономната 
покраина на чија територија е седиштето на про-
изводителот. 

Рокот за регистрација На договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат од производителите 
шеќерна репа, односно шеќер по цената и под усло-
вите од оваа одлука. 

Понудените количества на шеќерна репа е 
должна да ги преработи организацијата на здру-
жен труд што се занимава со преработка на ше-
ќерна репа (во натамошниот текст: преработува-
чот), а што договорила производство во согласност 
со точка 3 на оваа одлука ако Дирекцијата, однос-
но организацијата за резерви на републиката или 
на автономната покраина не определи поинаку. Ди-
рекцијата, односно организацијата за резерви на ре-
публиката, односно на автономната покраина ќе пу 
плаќаат на преработувачот цена за преработката 
утврдена врз основа на пропишаната цена за ше-
ќер, намалена, по правило за 5%. 

Ако настане спор за височината на цената на 
преработката, преработувачот е должен шеќерната 
репа да ја преземе и преработи. 

Дирекцијата, односно организациите за резерви 
на републиките или автономните покраини и про-
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^водителите, односно преработувачите со договор 
ги утврдуваат роковите за испорака и другите 
услови за испорака и преработка на шеќерна репа. 

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

Е. п. бр. 567 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

581. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", Ор. 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
Утврдување на основните земјоделски производи што 
се сметаат хако земјоделски производи од интерес 
за целата земја (.,Службен лист на СфРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
Јдустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
годила (5,Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД 

РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот тскст: купувачите) ќе купуваат шеќерна репа 
ед родот на 1978 година од организациите на здру-
жен труд што произведуваат ^шеќерна репа сами или 
teo кооперација со .индивидуални земјоделски произ-
водители, како и од индивидуални производители (во 
натамошниот текст: производителите), според про-
дажна цена на производителите од 0,61 динар за 1 
килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој цел 
процент дигестија поголем или помал од 15,5%, це-
ната од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно 
се намалува за 0,0393 динари за 1 килограм, со тоа 
што дропките се земаат предвид. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста 
шеќерна репа, по одбивање на тежината на туѓи при-
меси, земја и неисправно отсечени глави, лисје, ж и -
лички или опавчиња, франко катоварна стапица во 
местото на производителот, а по избор на купувачот, 
при железничка, бродска, односно камионета рампа, 
кеј или, дигалка, подготвена за натовар во превозно 
средство. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на шеќерна репа можат цените во 
прометот да ги формираат според прописите на над-
лежните општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 569 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

582. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
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 производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во перирдот од 1976 до 1980 
година („Службен лист нз СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат суров памук сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители (во на-
тамошниот текст; производителите) им се обезбеду-
ваат за суров памук од родот на 1978 година гаран-
тирани (заштитни) цени, и тоа за: 

Дин./kg 
1) I класа, просечен раидман 31 12,20 
2) II класа, просечен рандман 30 10,25 
3) III класа, просечен рандман 30 9,80 
4) IV класа, просечен рандман 28 9,50 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат за количествата на 
суров памук од родот на 1978 година, што "произ-
водителите ќе им ги понудат на организациите за ре-
зерви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко откупното место на производителот, 
а важат за суров памук со 8,5% влага. 

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите, 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 .година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини ќе купуваат суров памук од родот на 1978 
година по цените од точка 1 на оваа одлука за ко-
личествата што ќе ги договорат производителите и 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на суров памук — а до ко-
личествата утврдени со билансите на републиките и 
со билансите на автономните покраини. 

Количествата на суров памук, над количествата 
откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција з а резерви на индустриски про-
изводи (БО натамошниот текст: Дирекцијата) по це-
ните од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини* се утврдува начинот на реализација на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точка 
се регистрираат ка ј надлежната организација за ре-
зерви на републиката, односно на автономната по-
краина на чија. територија е седиштето на произво-
дителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 



Петок, 14 јули 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРJ Број 39 —. Страна 1819 

Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на испораката и другите услови 
на испораката. 

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

Е. п. бр. 575 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Похпретседзтсл, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

583. 

Брз основа на член 31 од Законот за општествена 
коп гро па па 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 производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развоЈ на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД 

РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-^ 
ниот текст: купувачите) ќе купуваат суров памук' 
од родот на 1978 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат суров памук сами или во ко-
операција со индивидуални земјоделски производите-
ли, како и од индивидуалните производители (во на-
тамошниот текст: производителите) според производи-
тел ските продажни цени, и тоа за: 

Дин. 'kg 
1) I класа, просечен рандман 31 12,20 
2) И-класа, просечен рандман 30 10,25 
3) Ml класа, просечен рандман 30 9,80 
4) IV класа, просечен рандман 28 , 9,50 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко откупното место на производителот, а 
важат за суров памук со 8,5°/о влага. 

3. Купувачите и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на преземањето и другите усло-
ви на испорака на суров памук. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на суров памук можат цените во 
прометот да ги формираат според прописите на над-
лежните општосгвено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 574 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев* е. р. 

584. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 6pw_ 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја (».Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 197& до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ- (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат тутун сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители (во натамош-
ниот .текст: производителите). им се обезбедува во 
1978 година гарантирана (заштитна) цена во просек 
од 39,90 динари за 1 килограм, а според сортите и 
класите на тутунот врз база на спогодбата за про-
дажните цени на суровиот тутун на која даде со-
гласност Сојузниот завод за цени (во натамошниот 
текст: утврдените цени). 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат за оние количества 
на тутун од родот на 1978 година што производители-, 
те 'ќе им ги понудат на организациите за резерви 
на републиките и на организациите за резерви на ав-
тономиите покраини во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

2. Купувачите и производителите се должни при 
преземањето на тутунот да се придржуваат кон Ме-
рилата за класификација на тутунот (Додаток на 

- „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 
3. Согласно со член 33 од Договорот за основите 

на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономиите по-
краини ке купуваат суров тутун од родот на 1978 

. година според цените од точка 1 на оваа одлука за 
количествата што ќе ги договорат производителите 
и организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на суров тутун, а до коли-
чествата утсрдени со билансите на републиките и со 
билансите на автономните покраини. 

Количествата на суров тутун, над количествата 
откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи (во натамошниот текст: Дирекцијата), според 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на Дирекци-
јата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализацијата на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точка 
се регистрираат кај надлежната организација за ре-
зерви на републиката односно на автономната по-
краина, на чија територија е седиштето на произ-
водителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автоном-
ните покраини ќе купуваат суров тутун од произво-
дителите според цените од точка 1 на оваа одлука 
и според условите од оваа одлука со тоа што произ-
водителот Eia барање од Дирекцијата, односно од ор-
ганизациите за резерви на републиките и автоном-
ните покраини да го подготви суровиот тутун во 
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форма во која ќе се преземе, на начин за кој ќе се 
договори со преработувачот од точка 3 на оваа од-
лука или. на начин што ќе го определи Дирекцијата, 
организацијата за резерви на републиката односно 
организацијата за резерви на автономната покраина. 

Дирекцијата, организациите за резерви на. ре-
публиките односно организациите за резерви на ав-
тономните покраини на преработувачот ќе му пла-
Ќаат^ просечна цена на преработката врз основа на 
пропишаната цена за ферментираниот тутун. 

Ако настане спор за височината на цената на 
преработката, преработувачот е должен да го презе-
ме и преработи суровиот тутун. 

Дирекцијата, организациите за резерви на репуб-
ликите, организациите за резерви на автономните 
покраини и производителите,, односно .преработува-
чите со договор ги утврдуваат роковите на испора-
ката и другите услови на испораката и на преработ-
ката на суровиот тутун. 

5. Суров, односно ферментиран тутун Дирекци-
јата, организациите за резерви на републиките и ор-
ганизациите за резерви на автономиите покраини 
можат да продаваат според утврдените цени, зголе-
мени за трошоците на откупот, транспортот, чување-
то во тековната економска година и продажбата. 

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

Е. п. бр. 576 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

3. Цените од тон. 1 и 2 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магазин —г по избор на 
купувачот. 

4. Купувачите и производителите се должни при 
преземањето на тутунот да се придржуваат кон Ме-
рилата за класификација на тутунот (Додаток на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

5. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на тутун можат во прометот да ги 
формираат цените според прописите на надлежните 
општествепо-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 578 
13 Јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

586. 

-Брз основа на член 31 од Законот за општестве-
на 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 производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", ор. 
40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ НА 

ДОБИТОКОТ 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат добиток сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители (во натамош-
ниот текст: производители) им се обезбедуваат во 
1978 година гарантирани (заштитни) цени, и тоа: 

Дин/kg 

585. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрол? r-'i цел ите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдувале на основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за полота земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година (..Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1978 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст, излеаните) ќе купуваат тутун од родот 
на 1978 година од организациите на здружен труд 
што произведуваат тутун сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители, како 
и од индивидуални производители (во натамошниот 
текст: производителите) според производителот про-
дажна дена со просек од 39,90 динари за 1 килограм. 

2. Купувачите и производителите во рамките на 
Стопанската комора на Југославија со спогодба ќе 
Ги определат производителските продажни цени на 
Тутунот од родот на 1978 година по одделни сорти и 
класи на тутун to рамките на просекот од точка 1 
на онаа одлука, како и поблиските услови за презе-
мањето и за цените за мешаниците на тутун, тутун 
во пизи (некалален), влажен тутун, ситнеж, мувло-
сан тутун и др. 

Спогодбата од став 1 на оваа точка е полноваж-
на кога со неа ќе се согласи Сојузниот завод за пепи, 
а ќе се применува наредниот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

А. Свињи 
За месеста свињи и ПИЕНИ меѓу-

себни мелези. Брз база на 26% месо на 
100 kg укива мера или 33% месо на 100 
kg топли полутки 18,72 23.76 

За живи мери на свињи што содр-
жат над 26% месо, цената се зголемува 
за секој процент месо за 0,72 динари за 
килограм. 

За топли полутки од месе ти сви-
њи, за секој процент месо над 33% це-
ната се зголемува за 0,79 динари за 
килограм. 

Гарантираните (заштитните) цени 
од ст. 1. 2 и 3 не се однесуваат на сви-
њи што содржат под 26'% месо на 100 
kg жива мера, или што содржат под 
33% л^есо на 100 kg топли полутки. 
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Процентот на месо се утврдува на 
линијата на колењето во однос на кла-
ни ината тежина според југословенскиот 
стандард — Месеста свињи за индус-
триска преработка JUS Е.С1.021 под 3 
и 5, односно врз основа на дебелината 
на слојот на слаиината, заедно со ко-
жата, измерено на линијата на коле-
њето, и тоа* на крстот на местото каде 
што мускулот најмногу влегува во 
слушната и на средината на грбот по-
меѓу 13-то и 14-то ребро. Брз основа на 
таа вредност на дебелината на слани-
ната, се утврдува процентот на месо 
според Табела 2 на овој стандард. 

Б. Говеда 

Дин'kg 

1) За згоени јуниња благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези, над 6 до 
12 месеци старост и со млечни заби: 

а) Та класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, рандман 58°/» 24,81 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 58%. цената се намалува, односно се зго-
лемува за 0.4277 динари за килограм; 

б) Т класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, рандман*56% 24,09 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 56%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,4302 динари за килограм. 

2) За згоени јуниња благородни раси и 
за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 
месеци старост, без постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 58% 24,81 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 58%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0.4277 динари за килограм. 

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 
56% 24,09 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 56%, цената се намалува односно се зго-. 
лему ва" за 0,4302 динари за килограм. 

3) За згоени. постари јуниња (млади го-
веда) благородни раси и за нивни меѓусебни 
мелези, над 18 до 36 месеци старост, со нај-
многу 4 постојани заби: 

а) Та класа, тежина најмалку 500 kg за 
машки и 450 kg за женски грла, рандман 58Vo 24,09 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 58%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,4302 динари за килограм. 

Дин/kg 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg *3a 
машки и 420 kg за женски грла, рандман 56% 22,88 

За секој процент месо под или над ранд-
маи 56%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,4085 динари за килограм. 

4) За згоени млади јуниња — мелези на 
раса буша или на други домашни раси (ис-
тарска, колубарска, посавска, подолска и 
гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 ме-
сеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и ЗОО kg за женски грла, рандман 54% 22,16 

За секој процент месо под или над раид-
ман 54%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,4103 динари за килограм. 

б) II класа, тежина најмалку ЗОО kg за 
машки и 26в kg за женски грла, рандман 52% 20,72 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 52%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3985 динари за килограм. 

5) За згоени постари јуниња, млади го-
веда — мелези раса буша или на други до-
машни раси (истарска, колубарска, посавска, 
подолска и гатачка) со благородни раси, над 
18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 по-
стојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за 
машки и 360 kg за женски грла, рандман 54% 21,44 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 54%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3970 динари за килограм. 

6) II класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и ЗОО kg за женски грла, рандмаи 50% 19,99 

За секој процент месо под или над раид-
ман 50%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3998 динари за килограм. 

б) За згоени млади јуниња, т д 6 до 18 
месеци старост, раса буша, со млечни заби: 

а) I класа, тежина цајмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, рандман 52% 20,48 

За секој процент месо под или над ранд-
мап 52%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3938 динари за килограм. 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женеви грла, рандман 48% 18,79 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 48%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3914 динари за килограм. 

7) За згоени постари ју миња — млади го-
веда, раса буша, над 18 до 36 месеци старост, 
со најмногу 4 постојани заби: 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јули 1978 Страна 1822 — Број 39 

Дип,'kg 

а) I КЈ^еа. тежина најмалку 270 kg за 
машки и 220 kg за женски грла, рандман 52% 19.03 

За секој процент месо под или над ранд* 
ман 52%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3660 динари за килограм. 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg за 
машки и 200 kg за женски грла, рандман 48% 17,83 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 48%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3714 динари за килограм. 

8) За други видови говеда, постари од 3 
години: 

а) I класа, тежина најмалку 3#0 kg ранд-
ман 50% 18,07 

За секој процент месо под или над р а в -
ман 50%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,4614 динари за килограм. 

б) II класа, тежина најмалку 320 kg 
ракдмап 48% 16,62 

За секој процент месо под или над рзнд-
ман 48%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3462 динари за килограм. 

' в) III класа, тежина најмалку 230 kg 
рандман 44"'« 15.29 

За секој процент месо под или над ранд-
ман 44%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,3475 динари за килограм. 

В. Овци 

1) За згоени јагниња од 5 до 12 месеци 
старост, што не измениле ниеден млечен заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, ранд-
ман најмалку 54% 25.69 

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, ранд-
ман н а ј м а л ^ 50% 24,02 

За згоеки шилежиња, над една до две 
години старост, што имаат најмногу два по-
стојани заба: 

а) 1 класа, тежина најмалку 25 kg, ранд-
ман најмалку 48% 21,04 

2) За згоени овци и овни, над две години 
старост: 

а) I«класа, до 5 години старост, со нај-
малку 6 постој ани%заби, тежина најмалку 
30 kg, рапдман најмалку 50% 18,62 

б) II класа, до 5 години старост со нај-
малку 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 kg, рандман најмалку 46% 17,69 

Г. Живина 

За згоени пилиња — број лери: 
а) I класа 21,74 
б) ТТ класа 20,87 

2, Галант-'раните (заштитните) цени од точка 1 
на ог на o^tfvrcji ќе се прилепуваат за количествата 
добиток ипо производителите ќе им ги понудат на 
организациите за резерви на републиките и на ор-
ган? тиште за резерви на автономните покраини во 
со гл гч-»ст со одредбите на оваа одлука. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден 
кили:рам добиток жива* мера или за еден килограм 
топла полутка, франко натоварена во вагон или ка-

мион — но избор на купувачот, во местото на про-
давачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа 
од последното ранење, или најдоцна 2 часа по ко-
лењето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 
12 часа од последното ранење, од утврдената тежина 
на говедата и овците се одбива до 5%, а од утврде-
на, а тежина на свињите — до 2%. 

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

1) со југословенскиот стандард — Месести свињи 
за индустриска преработка — JUS Е.С1.021; 

2) Со прописите за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење и тоа: RK-E2 (II изменето и допол-
нето издание) и JUS Е.С1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се приме-
нуваат па грла кад кои постојат скриени мани што 
ќе се утврдат на линијата на колењето. 

Преземање на добитокот според квалитетот врши 
стручна служба што ќе ја определи надлежниот ре-
публички. односно покраински орган, под надзор на 
органот на пазарната инспекција. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
па Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндуетрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1880 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите јза резерви- на автономните по-
краини купуваат добиток според цените од точка V 
на оваа одлукава количествата што ќе ги договорат 
производителите и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет и преработка на доби-
ток. а до количествата утврдени со билансите на ре-
публиките и билансите на автономните покраини. 

Количествата на добиток. Е1ад количествата от-
купени според став А на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекција), спо-
ред цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на Дирекци-
јата организациите за резерви на-републиките и ор-
ганизациите за резерви на автономиите покраини се 
утврдува начинот на реализација на обврските од 
став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точка 
се регистрираат ка ј надлежната организација за ре-
зерви на републиката, односно на автономната по-
краина на чија територија е седиштето на произво-
дителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од 
денот па влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автоном-
ните покраини ќе купуваат од производителите до-
биток според цените и условите од оваа одлука, пре-
работен во месо — примарна обработка или во друга 
форма што согласно ќе ја утврдат со организациите 
па здружен труд што се занимаваат со колење на до-
биток и со преработка на месо (во натамошниот 
текст: кланици). 

Понудените количества добиток должен е да ги 
преработи тупаницата што го договорила производ-
ството во согласност со точка 4 на оваа одлука, ако 
Дирекцијата односно организацијата за резерви на ре-
публиката или на автономната покраина не опре-
дели поинаку. 

Дирекцијата, односно организациите за резерви 
на републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе им плаќаат на кланиците про-
сечна цепа за колење на добитокот и за обработка 
на месо утврдена врз основа на пропишаните цени 
на месото, намалена по правило за 5%.' 

Ако настане спор за височинава на цената на 
преработката, кланиците се должни добитокот да го 
преземат и преработат. 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре* 
публиките, организациите за резерви на автономни* 
те покраини и производителите, односно кланиците! 
со договор ги утврдуваат роковите на испораката и 
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другите услови на испораката и на преработката на 
дебито и от. 

6, Месото на примарната обработка, откупено спо-
ред цените и условите од оваа одлука, Дирекцијата 
и организациите за резерви на републиките и авто-
номните покраини можат интервентно да го прода-
ваат според цена утврдена врз база на пропишаните 
цени на свежо месо, зголемена за трошоците за от-
куп, транспорт, чување во тековната економска го-
дина и продажба. 

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

Е. п. бр. 573 
13 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Процентот на месото се утврдува 
на линијата на колењето во однос 
на кланичката тежина според југо-
словенскиот стандард — Месести 
свињи за индустриска преработка — 
JUS Е.С1.021 под 3 и 5, односно врз 
основа на дебелина на слојот на сла-
нината, заедно со кожата, измерено 
на линијата на колењето, и тоа: на 
крстот на местото каде што муску-
лот најмногу влегува во сланината 
и на средината на грбот помеѓу 13-то 
и 14-то ребро. Врз основа на таа 
вредност на дебелината на сланина-
та. се утврдува процентот на месото 
според Табелата 2 на тој стандард. 

Б. Говеда 

Дин/kg 
587. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена 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 про-
изводи од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", број 40/72) и со член 27 од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година (..Службен лист на СФРЈ", 
број 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ 

1. Организациите на здружен труд (в& ната-
мошниот текст: купувачи) ќе купуваат добиток од 
организациите на здружен труд што произведуваат 
добиток сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители, како и од индивидуал-
ни производители (во натамошниот текст: произво-
дители) упоред продажните цени на производите-
лите, и тоа: 

Дин/kg 

А. Свињи 
Месести свињи и нивни меѓусеб-

ни мелези, врз база на 26% месо на 
100 kg жива мера или 33% месо на 
100 kg топли полутки 

За живи мери на свињи што со-
држат над 26% месо, цената за секој 
процент месо се зголемува за 0,76 
динари за килограм. 

За топли полутки од месести 
свињи за секој процент месо над 
33% цената се зголемува за 0,84 ди-
нари за килограм. 

Производителскито продажни це-
пи од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на 
свињи што содржат под 26% месо на 
100 kg жива мера, или што содржат 
под 33% месо над-100 kg топли по-
лутки. 

19,76 25,08 

1) Згоени телиња благородни раси и 
нивни меѓусебни мелези, до 6 месеци ста-
рост: 

а) 1а класа, , тежина најмалку 150 kg, 
рандман 62% 

тежина најмалку 150 kg 
29,67 

28,15 
б) I класа, 

рандман 62% 
2) Згоени јуниња благородни раси и 

нивни меѓусебни мелези, над 6 до 12 ме-
сеци старост и со млечни заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 320 kg за женски грла, рандман 
58% 26,12 

За секој процент месо под или над 
рандман 58% цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,4503 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грда, рандман 56% 25,36 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува односно 
се зголемува за 0,4528 динари за килограм. 

3) Згоени јуниња благородни раси и 
нивни меѓусебни мелези над 12 до 18 месе-
ци старост, без постојани заби: 

а) Та класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и женски грла, рандман 58% 26,12 

За секој процент месо под или над 
ранлман 58%, цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4503 динари за килограм; 

б) Т класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 
56% 26,36 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,4528 динари за килограм. 

4) Згоени постари јуниња (млади го-
веда) благородни раси и нивни меѓусебни 
мелези, над 18 до 36 месеци старост со на ј -
многу 4 постојани заби. 



Страна 1824 — Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јули 1978 

Дин/kg Дип/кg 

а) la класа, тежина најмалку 500 kg 
за машки и 450 kg за женски грла, ран-
дман 58% 23,36 

За секој процент месо под или над 
рандман 58%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,4372 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за 
машки и 420 kg за женски грла, рандман 
56% 24,09 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0.4302 динара за килограм. 

5) Згоени телиња — мелези раса буша 
или други домашни раси (истарска, колу-
барска, посавска, подолска и гатачка) со 
благородни раси до 6 месеци старост: 

а) I класа, тежина најмалку 90 kg 
рандман 56% 24,60 

6) II класа, тежина најмалку 90 kg 
рандман 54% 23,33 

б) Згоени млади јуниња-мелези раса 
буша или други домашни раси (истарска, 
колубарска, посавска, подолска и гатачка) 
со благородни раси. над 6 до 18 месеци 
старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и ЗОО Kg, за женски грла, раидман 
54% 23,33 

За секој процент месо под или над 
рандман 54%„ цената се намалува, односно 
се зголемува за 0.4320 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку ЗОО kg за 
машки и 260 kg за женски грла, раидман 52!,/о 21,81 

За секој процент месо под или над 
рандман 52, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,4194 динари за килограм; 

7) Згоени постари јуниња. млади гове-
да — мелези раса буша или други домаш-
ни раси (истарска, колубарска, посавска, по-
долска и гатачка) со благородни раси, над 18 
да 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за 
машки и 360 kg за женски грла, рандман 
54% 22,57 

За секој процент месо под или над 
рандмзн 54%, цената се намалува односно 
се зголемува за 0.4180 динари за килограм. 

б) II класа, тежина најмалку 350 kg, за 
машки, и ЗОО kg за женски грла, рандман 
50° 'о 21,05 

За секој процент месо под или над 
рашш^н 50%. цената се намалува односно 
се зголемува за 0.4210 динари за килограм. 

8) Згоени телиња до 6 месеци старост, 
раса буша: 

23,33 

22,32 

21,56 

19,78 

20,03 

18,77 

19,02 

17,50 

16,10 

27,05 

а) I класа, тежина најмалку 60 kg 
ранд ман 54% 

б) II класа, тежина најмалку 60 kg' 
рандман 52% 

9) Згоени јуниња, над 6 до 18 месеци 
старост, раса буша, со млечни заби: 

а) I класа, тежина на]малку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, рандман 
52%) 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0.4146 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg за 
мшаки и 180 kg за женски грла, рандман 
48% 

За секој процент месо под или над 
рандмон 48%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,4121 динари за килограм; 

10) Згоени постари јунињз — млади 
говеда, раса буша над 18 до 36 месеци ста-
рост. со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 270 kg за 
машки и 220 kg за женски грла, рандман 
52% 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%,, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,3852 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg за 
машки и 200 kg за женски грла, рандман 
48% 

- За секој процент месо . под или над 
ра пд ман 48%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,3910 динари за килограм; 

11) Други видови говеда, постари од 
три години: 

а) I класа, тежина најмалку 360 kg 
рандман 50% 

За секој процент месо под или над 
рандман 50%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,3804 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 320 kg 
рандман 48% 

За секој процент месо под или над 
раидман 48%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,3646 динари за килограм; 

в) III класа, тежина најмалку 230 kg 
рандман 44% 

За секој процент месо под или над 
рандман 44%. цената се намалува односно 
се зголемува за 0,3659 динари за килограм. 

В. Овци 

1) Згоени јагниња од 5 до 12 месеци 
старост, што не измениле ниеден млечен 
заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg 
рандман најмалку 54% 
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Дин/kg 

б) И класа, тежина најмалку 20 kg 
рандман најмалку 50% 25,28 

2) Згоени шилежиња, над 1 до 2 годи-
ни старост, што имаат најмногу два посто-
јани заба: 

а) I класа, тежина најмногу 25 kg, 
рандман најмалку 52% 23,91 -

б) И класа, тежина најмалку 25 kg 
рандман најмалку 48% 22,15 

3) Згоени овци и овни, над две години 
старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со нај-
малку 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 kg рандман најмалку 50% 19,62 

б) II класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, тежина најмал-
ку 30 kg рандман најмалку 46% 18,62 

Г. Живина 

Згоени пилиња — број лери: 
а) I класа 22.88 
б) II класа 21,96 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат 
еден килограм добиток жива мера или за еден 
килограм топла полутка, франко натоварено во 
вагон или камион — по избор на купувачот, во 
местото на продавачот. Тежината се утирдува по 
истекот на 12 часа од последното ранење, или нај -
доцна два часа по колењето, а ако тежината се 
утврдува пред истекот на 12 часа од последното ра-
нење. од утврдената тежина на говедата и овците 
се одбива до 5%, а од утврдената тежина -на сви-
њи — до 2%. 

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат ма квалитетот на добитокот пропишан: 

1) со југоловенскиот стандард — Месести сви-
њи за индустриска преработка JUS Е.С1.021; 

2) со прописи за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење, и-тоа: РК-Е2 (II изменето и допол-
нето издание) JUS Е.С1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се при-
менуваат на грла кај кои постојат скриени мани, 
што ќе се утврдат на линијата на колењето. 

Преземање на добитокот според квалитетот вр-
ши стручна служба што ќе ја определи надлеж-
ниот републички односно покраински орган, под 
надзор на органот на пазарната инспекција. 

3. Купувачите и производителите со'договор ги 
утврдуваат роковите на преземање и другите усло-
ви за испорака на добитокот. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на добиток можат цените во про-
метот да ги формираат според прописите на над-
лежните општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 577 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

588. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
конлрола на цените („Службен "лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со член 27 од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), С0јуз1#10т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА НА 

МЛЕКОТО 

1. На организациите на здружен труд ДЈТО про-
изведуваат мле^о сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители (во натамош-
ниот текст: производители) им се обезбедува гаран-
тирана (заштитна) цена во износ од 0,99 динари по 
единица млечна маст, франко собирното место на 
продавачот, лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружен труд што го дого-
вара и организира производството на млеко во коопе-
рација со индивидуалните производители ќе го пре-
зема од индивидуалните производители млекото про-
изведено во таа кооперација според цената од став 
1 на оваа точка, франко собирното место на таа ор-
ганизација, лактофриз или подвижна цистерна. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува 
на количествата на млеко што производителите ќе 
им ги понудат на организациите за резерви во со-
гласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Производителите, покрај цената од точка 1 на 
оваа одлука, остваруваат и премии согласно со од-
редбите на Договорот за премии за млеко и соја во 
1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/78). 

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
применува само на количествата на млеко што од-
напред се договорени за испорака. 

Купувањето на млеко ќе се договара и плаќа 
според цената од точка 1 на оваа одлука што важи 
за кравјо млеко кое содржи 3,2% млечна маст и за 
овчо млеко кое содржи 4% млечна маст. 

Ако млекото содржи повеќе млечна маст од про-
центот од став 2 на оваа точка, цената сразмерно 
се зголемува, со тоа што за кран јо млеко се признава 
најмногу 4,2% млечна маст, а за овчо млеко најмногу 
7% млечна маст. 

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува 
на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги ис-
полнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на механичка нечистота на филтер 

крукчето да не преминува II класа (според скала 
10—3 па Институтот за млекарство на Југославија); 

3) степенот на киселост да не е поголем од 7—6° 
сметајќи по Сокслет—Хенкел; 

4) Бремето на обезбојување на. метил епско сини-
ло да износува најмалку два часа, сметајќи според 
оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблети со 
стандардно количество метиленско синило); 

5) Да има најмалку 3,2% млечна маст определено 
според методот на Гербер; 

6) Да не е произведено од крави, лекувани со 
арсен, жива или други лекови, што преминуваат во 
млекото за време на лекувањето и за време до 5 
дена по лекувањето; , 

7) да не содржи антибиотици и средства за пе-
рење; 

8) да е издадено на температура од најмалку 10°С. 
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5. Цената од точка 1 на оваа одлука за кран јо 
млеко се намалува: 

1) за 0,05 динари за 1 литар — ако млекото не 
е из ладено на температура од најмалку 10 °С: 

2) за 0.10 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојување па метилеиско синило изнесува од 1 
час и 48 минути до 1 час и 56 минути; 

3) за 0,15 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојување па метиленско синило изнесува од 1 
час и 31 минути до 1 час и 45 минути; 

4) за 0,17 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојување на метипенско синило изнесува од 1 
час и 16 минути до 1 час и 30 минути. 

6. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува 
на овчо млеко што во поглед на квалитетот ги ис-
полнува следните услови* 

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

крукчето да не преминува четврта класа (според 
скала 1—5 на Институтот за млекарство на Југосла-
вија); 

3) степенот на киселост да не е поголем од 1,5° 
сметајќи по Соке лет—Хенкел; 

4) времето на обезбојување на метилепско синило 
да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи според 
оригиналниот метод на Орли4 Јенсен (со таблети со 
стандардна количина на метиленско синило); 

5) да има најмалку 4% млечна маст определена 
според методот на Гербер; 

6) да не е произведено од озци лекувани со ар-
сен, жива или други лекови што преминуваат во 
млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена 
по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици и средства за пе-
рење: 

8) да е издадено на температура од најмал-
ку 10°С. 

7. Пената од точка 1 на оваа одлука за овчо мле-
ко што не е издадено на температура од најмалку 
10°С, се намалува за 0,05 динари за 1 литар. 

8. За кравјо млеко што содржи повеќе од 4,2°/о 
млечна маст, цената се пресметува како тоа да со-
држи 4,2 /̂о мле чна маст. 

За овчо млеко што содржи повеќе од 7°/о млечна 
маст, цената се пресметува како тоа да содржи V/9 
млечна маст. 

9. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за 
кравјо млеко што содржи помалку од 3,2° 'о млечна 
маст ниту за овчо млеко што содржи помалку од 
4°/о млечна маст. ' 

10. Квалитетот на млекото се утврдува на собир-
ното место од точка 1 на оваа одлука. 

11. Согласно со член 33 на Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрпскиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за_ резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини к>пуваат млеко според цената од точка 1 на 
оваа одлука за количествата што ќе ги договорат 
производителите и организациите на здрух:еп труд 
што се за пг гла вао т со промет и преработка на млеко 
— а до количествата утврдени со билансите на ре-
публиките и билансите на автономните покраини. 

Количествата на млеко, над количествата отку-
пени според став 1 на око] член. ќе ги купува Сојуз-
ната дирегцп^а за резерви на прехранбени произ-
води (г>о натамошниот тетгст: Дирекција) по цената 
од точка 1 па оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со ДОГОВОР на Дирекци-
јата, организациите за резерви на републиките и ор-
ганизациите за резерви на автономиите покраини се 
утврдува начинот на реализација на обврските од 
став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точка 
се регистрираат кат надлежната организација за ре-
зерви на републиката, односно на автономната по-

краина на чија територија е седиштето на произво-
дителот.. 

Ако производството на млеко го договорила мле-
карница од друга република, односно автономна по-
краина, договорот го регистрира и млекарницата во 
републиката, односно автономна-ѓа покраина на чија 
територија е седиштето на таа млекарница. 

12. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автоном-
иите покраини ќе купуваат од производителот млеко, 
односно од него овластената млекарница по цената и 
условите од оваа одлука, преработено во путер и 
млеко во прав или други преработки што мпекарни-
ците и организациите за резерви ќе го утврдат спо-
годбено. 

Понудените количества млеко е должна да ги 
преработи, односно да обезбеди преработка, млекар-
ницата што го договорила производството во соглас-
ност со точка 11 на оваа одлука, ако организацијата 
за резерви не определи поинаку. 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автономни-
те покраини на млекарницата ќе и плаќаат просечна 
цена на преработката, утврдена врз база на цените 
на преработките од млеко од став 1 на оваа точка 
формирани во согласност со важечките прописи, на-
малена по правило за 5°/о. 

Ако настане спор за височината Ега цената на 
преработката, млекарницата е должна млекото да го 
преземе и да го преработи. 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките, организациите за резерви на автономните 
покраини и производителите, односно млекаршгцпте 
со договор ги утврдуваат роковите на испораката и 
другите услови на испораката и-на преработката на 
млекото. 

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

Е. п, бр. 562 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. • 

589. 

Врз осног-а на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист па СФРЈ'4, 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 27 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за разној на агроипдустрискпот комплекс во пен?ЈО-
ДОТ од 1976 до 1930 година (. Службен лист на СФРЈ 4, 
бр. 34/77). Сојузниот изгниен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕПА НА МЛЕКОТО 

1. Организациите па здружен труд (РО натамош-
ниот текст: купувачи) ќе купуваат млеко од оргаг 
низациите на здружен труд што произведуваат мле-
ко саг*и или во кооперација со индивидуални земјо-
делски производители, како и од индивидуални произ-
водители (во натамошниот текст: производители) по 
продажна цена на производителот од 1,06 динари за 
една масна единица, франко собирното место на про-
давачот, лактофриз или подвижна цистерна. 
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Организацијата на здружен труд што договара 
или организира производството на млеко во коопе-
рација со индивидуалните производители ќе го »пре-
зема од индивидуалните производители млекото про-
изведено во таа кооперација по цената од став 1 на 
оваа точка, франко собирното место на таа организа-
ција, лактофриз или подвижна цистерна. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува 
на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги ис-
полнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на механичката нечистота на филтер 

крукчето да не преминува трета класа (според скала 
1—3 на Ршститутот за млекарство на Југославија); 

3) степенот на киселост да не е поголем од 7—6°, 
сметајќи според Соке лет—Хенкел; 

4) времето на обезбојување на метиленско синило 
да изнесува најмалку два часа, сметајќи според ори-
гиналниот метод на Орли Јенсен (со таблети со стан-
дардно количество на метиленско синило); ; 

5) да има најмалку 3,24% млечна маст опреде-
лена според методот на Гербер; 

6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, 
5кива или други-лекови, кои преминуваат во млекото 
за време на лекувањето и за време до 5 дека по ле-
кувањето; 

7) да не содржи антибиотици и средства за пе-
рење; 

8) да е из ладено на температура од нам ј алку 10°С. 
3. Цената од точка 1 на оваа одлука за кравјо мле-

ко се намалува: 
1) за 0,05 динари за 1 литар — ако млекото не е 

изладено на температура од најмалку 10°С; 
2) за ОДО динари за 1 литар — ако времето на 

обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час 
и 48 минути до 1 час и 56 минути; 

3} за 0.15 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час 
и 31 минута до 1 час, и 45 минути; 

4) за 0,17 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час 
и 16 минути до 1 час и 30 минути. 

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува 
на овчо млеко што во поглед на квалитетот ги ис-
полнува следните услови: 

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

крукчето да не преминува четврта класа (според ска-
ла 1--5 на Институтот за млекарство на Југославија); 

3) степенот на киселост да не е поголем од 9,5° 
* сметајќи по Сокслет—Хенкел; 

4) времето на обезбојување на метил епско синило 
да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи според 
оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблети со 
стандардно количество на метиленско синило); 

5) да има најмалку 4% млечна маст определена 
според методот на Гербер; . / 

6) да не е произведено од овци лекувани со арсен, 
Жива или други лекови што преминуваат во млекото 
за време на лекувањето и за време до 5 дена по ле-
кувањето; 

7) да не содржи антибиотици и средства за пе-
рење; > . 

8) да е из ла дена на температура од нај -
малку 10°С. 

5. Цената од точка 1 на оваа одлука за овчо-
Млеко што не е из ла дено на температура од најмалку 
10°С се намалува за 0,05 динари за еден литар. 

6. Ако кравјо млеко содржи повеќе од 4,2% млеч-
на маст, цената се пресметува како да содржи 4,2°/« 
млечна маст. 

Ако овчо млеко содржи повеќе од 7"% млечна 
маст, цената се пресметува како да содржи 7% млеч-
на маст. 

7. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за 
кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% млечна 
маст и за овчо млеко што содржи помалку од 4ф/в 
млечна маст. 

8. Квалитетот на млекото се утврдува на собир-
ното место од точка 1 на оваа одлука. 

9. Покрај цените од точка 1 на оваа одлука, про-
изводителите остваруваат и премии согласно со од-
редбите на Договорот за премиите за млеко и соја во 
1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/78). 

10. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на млеко можат цените во прометот 
да ги формираат според прописите на надлежните 
општествено-политички заедници. 

1Г. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

'Е. п. бр. 560 
13 јули 1978 -година 

„ Белград 

Сојузен извршен еовет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

590. 

Брз основа на член 31 од Законот за општествена 
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 производи од интерес 
за целата земја (.»Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениов план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

ВОЛНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат волна сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители (во натамош-
ниот текст: производителите) им се обезбедуваат^ во 
1978 година гарантирани (заштитни) цени за волна, 
и тоа: 

Длн/kg 
1) за волна мерино екстра класа 111,90 
2) за волна мерино I класа 97,35 
3) за волна полумерино 1а класа 89,00 
4) за волна пол умери но 16 класа 74,00 
5) за волна цигаја Па класа 59,00 
6) за волна цигара Иб класа 53,90 
7) за волна руда праменка Ша класа 46,60 
8) за волна руда праменка IIIб класа 44,70 
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2. Гарантираните (заштитните) цени од точка 1 на 
оваа одлука ќе се применуваат за количествата на 
волна што производителите ќе им ги понудат, на ор-
ганизациите за резерви на републиките и на орга-
низациите за резерви на автономните покраини во 
согласност со одредбите на ОЕаа одлука. 

3. Цените за волна стрижена од јагниња (јарииа) 
иста класа, се пониски за 10% од цените од точка 
1 на оваа одлука. 

Цените за волна во боја иста класа, се пониски 
за l.V/o од цените од точка 1 на оваа одлука. 

Цените за бела табачка волна се пониски за 
30%, а цените за табачка волна во боја или шарена 
— за 40% од соодветната цена за рунска волна, ако 
поради симнување со хемиски средства волната не е 
битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, ку-
пувачот и производителот спогодбено ја утврдуваат 
цената, сразмерно на оштетувањето. 

4. Цените се подразбираат врз база на перена 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната про-
пишан со југословенскиот стандард JUS FBI.012 до-
несен со Решението за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија („Службен*лист 
на СФРЈ", бр. 19/72). 

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или друго 
превозно средство во местото на продавачот — по из-
бор на купувачот. 

6. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развод на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републики-
те и организациите за резерви на автономните по-
краини купуваат волна по цените од точка 1 на оваа 
одлука за количествата што ќе ги договорат произ-
водителите и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет и со преработка со волна — а 
до количествата утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на автономните покраини. 

Количествата на волна, над количествата отку-
пени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Со-
јузната директива за резерви па индустриски про-
изводи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по це-
ните од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализацијата на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

• Договорите од став 1 на оваа точка се регистри-
раат нај надлежната организација за резерви на ре-
публиката, односно кај организацијата за резерви на 
автономната покраина на чија територија е седиш-
тето на производителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на испораката и другите усло-
ви на испоракава. 

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

Е. п. бр. 563 
18 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
•'•е 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

591. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'1 бр. 
25/72 и 35/72). во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72) 
и со член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година (, Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА 

1. Организациите на здружен труд што купуваат 
волка од организациите на здружен труд што произ-
ведуваат волна сами4или во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители или ја купуваат 
од индивидуални производители (во натамошниот 
текст: производителите) се должни волната да Ја ку-
пуваат од производителите по следните производи-
т е л о т продажни цени, и тоа: 

Дин./'kg 
1) за волна мерино екстра класа 111.90 
2) за волна мерино I класа 97,35 
3) за волна полумерино 1а класа 89.00 
4) за волна полумерино 16 класа 74,00 
5) за волна цигаја На класа 59 00 
6Y за волна цига ја Нб класа 53 90 
7) за волна руда праменка Ilia класа 46.60 
8) за волна руда праменка II16 класа 44,70 

2. Цените за волна стрижена од јагниња (јерина) 
иста класа, се пониски за 5% од цените од точка 1 
на оваа одлука. * 

Цените за волна во боја иста класа се пониски 
за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука. 

Цените за бела табачка волна се пониски за 30%f, 
а цените за табачка волна во боја или шарена — за 
40% од соодветната цена за рунска волна, ако по-
ради симнувањето со хемиски средства волната бит-
но пе е оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, ку-
пувачот и производителот спогодбено ја утврдуваат: 
цената, сразмерно на оштетувањето. 

3. Цените се подразбираат врз база на перена 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната про-
пишан со југословенскиот стандард JUS E.B1.0I2 до-
несен со Решението за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија (,.Слун*бен лист 
на СФРЈ", бр. 19/72). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или друго 
превозно средство во местото на продавачот — по из-
бор на купувачот. 

5. Организациите на здружен труд што вршат 
откуд и промет на волна можат цените во прометот 
да ги формираат според прописите на надлежните 
општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 579 
13 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседате л, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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592. 

Брз основа на член 32 став 1 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
во согласност со претседателот на СОЈУЗНИОТ коми-
тет за земјоделство и со претседателот на Сојуз-
ниот комител за труд, здравство и социјална зашти-
та, директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандардизаци-
ја, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ-
ТОТ КА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ, 

ЛЕБОТ, ПЕЧИВОТО И ТЕСТЕНИНИТЕ 

Член 1 
Бо Правилникот за квалитетот на житата, мел-

личките производи, лебот, печивото и тестенините 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/78 и 36/78) се 
вршат следните измени: 

1) во член 2 на Правилникот за квалитетот на 
житата, мелничките производи, лебот, печивото и 
тестенините („Службен лист на СФРЈ, бр. 13/73) бро-
јот: „1978" се заменува со бројот: .,1979"; 

2) во член 14 на Правилникот за измени и до-
полненија па Правилникот за квалитетот на житата, 
мелличките производи, лебот, печивото и тестенините 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/78) бројот: „1978" 
се заменува со бројот: „1979.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 16-12540 
14 Јули 1978 година 

Белград * 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

\ 

593. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот 'на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-
ИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРА-

БОТКА 

Член 1 
Во Правилникот. за југословенските стандарди 

за земјоделски производи наменети за индустриска 
преработка („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/78), 
член 1 се менува и гласи: 

„Со овој правилник се пропишуваат југословен-
ските "стандарди за земјоделски производи наменети 

индустриска преработка, што ги имаат следните 
називи и ознаки; 

1) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Општи услови на 
квалитетот — — — — — _ j u s Е.В1.200 

2) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
содржината на влага — — — — — JUS Е.В3.028 

3) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
содржината на примеси — — — — JUS Е.В8.029 

4) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
седиментационата вредност (според 
Зелени) — — — — — — — — JUS Е.В8.030 

5) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
содржината на сурови протеини (ма-
кро метод) — — — — — — — JUS Е.В8.031 

6) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
хектолитарската маса на пченица — JUS Е.В8.032 

7) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Земање на мостри 
за испитување — — — — — — JUS Е.В8.033 

8) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
суровите протеини (комбиниран ми-

. кро метод) — — — — — — — JUS Е.В8.034". 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Освен југословенските стандарди JUS Е.Б1.200 

и JUS Е.В8.034 чие применување не е задолжително, 
југословенските стандарди од член 1 на овој пра-
вилник се задолжителни во целост, а ќе се примену-
ваат на пченицата наменета за индустриска прера-
ботка произведена во Југославија и увезена, почну-* 
вајќи од 1 јули 1978 година." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила првиот нареден 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 31-12544/1 
14 јули 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Coin балистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 
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О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето. а за особени заслуги и постизати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грађевно подузеће „Приморје" — Ријека; 

— за особени заслуги во создавањето и ширењето 
на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Маричић Лазе Павао, Узелац-Жигић Николе 
Вида; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Тривановић Станка Петар; 

— за заслуги на. полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Борота Михајла Стојан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Краљичковић Ивана Мијо, Лукач Петра Геор-
гије; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бакић Саве Драган; Декламан Вјекослава Нико-
ла, Гвоић Бранка Никола, Јарић Дмитра Андрија, 
Кожић Игнације Јосип, Мацут Душана Никола, Ми-
хаљевић Матије Анкица, Ножинић Петра Драган, 
Пезетв Луке Јосип. Презел* Михе Звонимир, Релић 
Стеве Бранко. Ропар Јосипа Стјепан, Сучевић Фра-
ње Драго, ПГоре Душана Јосип; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Јосипа Владимир, Бјелановић Ђуре Вера, 
Бјелановић Стеве Војислав. Богатић Михајла Дра-
гутин, Бо] четић Ђуре Душан, Боројевић Илије 
Бранка, Чачић Марка Миле, Ћук Антуна Славко, 

Десница Ђуре Светозар, Фердербер-Хорниш Мије 
Маца, Торта Јосипа Љубиша, Граонић-МартиновиК 
Јована Ана, Хинић Будимира Слободан, Комић Му* 
ха меда Мустафа, Летић Илије Ђорђе, Мајић Јосипа 
Божо, Мајсторовић Ивана Маријан, Мартић Мирка 
Бошко, Петрац Tojvie Стјепан, Решић-Рохак Ђуре 
Марица, Селанап Јосипа Стјепан, Стухне Мирка' 
Стјепан, Ступарић Мате Стјепан, Шимић Ивана Ма-
ријан, Штековић Петра Милан, Тинтор-Сарапа Ми-
лана Анкица, Торбица Остоје Стево, Вујанић Ивана 
Маријан, Жилић Душана Дамјан; 

О д СР М а к е д о н и ј а -

— за особени заслуги и постигнати успеси во* 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Костевски Вангела Илија. Кузмановски Бориса 
Благоја. Маслинковски Николов Вапе, Ризовски Па* 
но Цико ла; 

'— за особени заслуги во создавањето и ширењето 
на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Корчуланин Марина Јерко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ CQ ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Божић Јована Миле, Доневски Васил Мијалче, 
Крстевски Јована Томе, Магдевски Никола Пецо, 
Митевски Томе Димче; 

— за особени заслуги во развивањето и реали* 
зирањето на концепцијата на општонародната 
одбрана и за успеси во подигањето на воено-стру-
чното знаење и борбената готовност на нашите 

, граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ангеличин Аргила Благоја, Димовски Илија 
Киро, Костевски Велко Боро, Печалевски Васил 
Јонче, Вранковић Никола Крсто; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата^ 
од значење за социјалистичката изградба на земјата' 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА! 
ЅВЕЗДА 

Абдула Реџеп Азис, Кировски Дејан Симјон, 
Крстановски Ристо Климе, Мемедов Шемши Јус-
мин, Николовски Кузманов Нове, Пачоов Никола 
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Томе, Петковски Димитров Владимир, Славевски 
Спиро Живко, Стоилковски Коро Павле, Стојанов 
Ђорђи Момчило, Вилос Анастаса Емилијан, З а ф и -
ровски Киро Сотир, Здравковић Петра* Радомир; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на кониеџциЈата на ошитонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на во^но-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

^-Косиер Алана Милан, Станковски Серафим 
Ђоко, Тора мановски Митре Тодор, Загарчанин 
Спцра Александар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ангеловски Дамјан Селимир, Бајрактаров Геор-
ги Атанас, Балтовски Илија Владимир, Ценов Ар-
сен Никола, Цибрев Панче Александар. Ивковић 
Коста Ивко, Лазевски Јованчев Трајан, Маневски 
Ђорђи Страх ил, Младеновски Трајков Коста, Нау-
мов Славко Васил. Неделковски'Ламбе Тофил. Спа-
совски Трајко Борис, . Спировска Панде Ката, 
Старовски Крсте Васил. Стоилов Кирил Јосиф, 
т у л е в с к и Танаско Богоја, Трајковски Саздов 
Трајко; ч 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси ро подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ајдински Ефтимов Панче, Арсов .Милан Ки-
рило, Алековски Стојчев Боро, Белевски Методиев 
Владимир, Биков Ристо Панде, Бобановски Здрав-
ка Стаменко, Цветковски Лазар Цветко, Дабевски 
Миливој Стоимир Даскалоски Ангеле Бранко, Фи-
липовски Лазара Илија, Јашаревски Бећира Тефик, 
Јовановски Петра Илија. Лазарески Димка Воис-
лав. Мицевски Јордан Благоја. Велковски Стојан 
Јордан, Неновски Толев Тоде, Николов Мите Томе, 
Петровић Јована Стоилко, Ралуповски Стојана- Гли-
гор, Ристић Ђорђе Боривоје, Сандев Крум Трајал, 
Самадовски Коста Андон, Сиљановски Ивана Бла-
гој, Симић Александра Родољуб, Симоновски Јоси-
фа Димче, Сотироски Ђорђија Миле, Симоски 
Венче Владо, Смокварска-МИлосављевић Драги Је-
лена, Ставрев Јована Евлогија, Танасовски Трајков ч 
Славе, Тасески Борис Јордан* Трајчевски Петра 
Драган, Трајковски Панко Милутин, Треневски 
Герасим Стојан, Влахов Панде Васил, Вутичевски 
Георги Александар, Заковски Трифуна Јован; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Стојановић Милан Чедомир, Терзиев Витан 
Перо; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

"СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ангелов Панче Димитар, Ђорђи јев Петре Мето-
ди, Митрески Јован Анђеле, Наџаков Мане Дими-
тар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната, одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Алексовски Младен Мино, Ангеловски Никола 
Цветко, Аргировски Атанас Драгослав, Арсовски 
Тодор Киро, Арсовски Трајко Миле, Аврамоски 
Аврам Цветан, Авросијевски Арсов Спасе, Бајев-
ски Панков Вељо, Богев Апостол Станоја, Цурев-
ски Ѓорѓиев Гаврил, Чочороски Секула Витомир, 
Дечков Коста Никола, Димитриевски Ђуро Стојан, 
Димитров Ивана Марко, Динев Милан Крум, Емру-
ловски Хамет Муарем, Гацов Трајка Спасе, Гаври-
тов Страхила Мине, Герасовски Горги Кирил, Ги-
чевски Петре Борис. Геговски Ђорђа Бранко, 
Гоговски Ђорги Славе, Гуњев Панче Мијалче. Ха-
џи-Ристов Киро Јован. Хасани Мурет Рифат. Или-
јевски Јорданов Арсен, Илијевски Атанаса Т-поо, 
Илиовски Ђорђија Борис, Јаневски Санде Баић а-
ко, Јакупи Рамадан Емин, Јовановски Ђоођи Ди-
митар, Јовановски Златка Предраг, Крстевски Ри-
сто Нове, Љубисављевић Трајко Радмила, Манчев-
ски Димитар др Таше, Масларов Петар Трајко, 
Миленовски Герасимов Ђорђе, Митовски Сера-
финов Миле, Николовски Цале Велко. Петровски 
Методије Милош, Петрушевски Вито Тодорче, По-
столова™ Кирил Иванчо, Сиљаноски Климе Илија, 
Софтић Рашид Музафер, Стојанов Николе Борис, 
Шахов Панде Владимир, Тодевски Манојло Дими-
тар, Тренчевски Стоил Миливој, Туши Сами Илми, 
Вељановски Левко Цветан, Зверотић Рамо Адро, 
Жежов Мане Љупчо; 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Антић Стојана Даница, Праштало Ђорђа Лазар, 
Пушић Николе Анте, Ж е ж е љ Густава Меѓу; 
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— за особени заслуги во создавањето и ширењето 
на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ристић Александра Влатко ; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната 
одбрана и за успеси во подигањето на воено-стру-
чното знаење и борбената готовност на нашите 
граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Иконић Миливоје инж Бранислав, Марковић 
Љубомира Вељко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дилпарић Мирчете Надежда, Ђекић Здравка 
Олга, Мишић Живојина Миленија, Обрадовић Све-
томира Добрица, Петковић Миладина Александар, 
Симовић Станоја Ранко, Шкарка Рихарда Власти-
мир, Тепавчевић Ристе Момир, Трива Марка Арсен; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Челебић Адема Назиф, Папић Радована др 
Жарко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дворнић Феликса Јелица. Катић Николе Деси-
мир, Матић Симе Јелена, Плеша Драгутина Зденка, 
Толмачовић Ненада Миленко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Грујић Димитрија Станислав. 

Бр. 156 
1Ѕ декември 1977 година 

Белград 

Ппетседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

574. Одлука за гарантираните (заштитните) це-
ни за пченица од родот на 1978 година — 1813 

575. Одлука за продажните цени за пченица 
од родот на 1978 година — — — — — 1814 

576. Одлука за гарантираната (заштитната) це-
на за пченка од родот на 1978 година — 1814 

577. Одлука за продажната цена за пченка -од 
родот на 1978 година — — — — — — 1815 

578. Одлука за гарантираните (заштитните) це-
ни за оризова арпа од родот на 1978 година 1816 

579. Одлука за продажните цени за оризова 
арпа од родот на 1978 година — — . — — 1816 

580. Одлука за гарантираната (заштитната) це-
на за шеќерна репа од родот на 1978 го-
дина — — — — — — 1817 

581. Одлука за продажната цена за шеќерна 
репа од родот на 1978 година — — — 1818 

582. Одлука за гарантираните (заштитните) це-
ни за суров памук од родот на 1978 година 1818 

583. Одлука за продажните цени за суров па-
мук од родот на 1978 година — — — — 1819 

584. Одлука за гарантираните (заштитните) це-
ни за суров тутун од родот на 1978 година 1819 

585. Одлука за продажните цени за суров ту-
тун од родот на 1978 година — — — — 1820 

586. Одлука за гарантираните (заштитните) це-
ни на добитокот — — — — — — —5 1820 

587. Одлука за продажните цени на добитокот 1823 

588. Одлука за гарантираната (заштитната) це-
на на млекото — — — — — — — 1825 

589. Одлука за продажната цена на млекото 1826 

590. Одлука за гарантираните (заштитните) це-
ни за волна — — — — — — — — 1827 

591. Одлука за продажните цени за волна — 1828 

592. Правилник за измена на Правилникот за 
квалитетот на житата, мелничките произ-
води, лебот, печивото и тестенините — — 1829 

£93. Правилник за измени на Правилникот за 
југословенските стандарди за земјоделски 
производи наменети за индустриска пре-
работка — — —. — — — — — — 1829 

Одликувања — — — — — — — — — 1829 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративва Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графичке 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќ* бр. 17. 


