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1030. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР, МАС-
ЛО ЗА ЈАДЕЊЕ, СВИНСКА МАСТ, СЛАНИНА И 

САЛО СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Цените за шеќер, масло за јадење, растителна 
маст зајадењб, маргарин, растителна мрсотија, шор-
тенинг, свинска маст, сланина и сало се формираат 
според условите на пазарот. 

2. Начинот на формирањето на цените на произ-
водите од точка 1 на оваа одлука во прометот на 
големо го определуваат републиките и автономните 
покраини. 

До донесувањето на прописите на републиките 
и автономните покраини за начинот на формирање-
то на цените на производите од точка 1 на оваа од-
лука во прометот на големо и на мало, формирање-
то на цените за тие производи во прометот на голе-
мо и на мало се врши калкулативно, со примена на 
разликата во цената на постојното ниво, согласно 
со важечките прописи. 

3. Трговските организации на здружениот труд 
(во натамошниот текст: организациите) и имателите 
ка дуќани во сопственост на граѓани (во натамошни-
от текст: имателите на дуќани), постојните продаж-
ни цени за производите од точка 1 на оваа одлука 
на залихите можат да ги зголемат, и тоа: 

1) за шеќер во кристал 
2) за шеќер во КОЦКИ, 

пакувано во тврда 
амбалажа, нето 1 ки-
лограм 

3) за шеќер во КОЦКИ, во 
друго пакување, нето 
1 килограм 

4) за рафинирано масло, 
за јадење: 
а) во буриња од нај--

малку 50 килогра-
ми (ринфуза) 

б) во лименки до 25 
литри (ринфуза) 

в) во стаклени ши-
шиња од 1 литар 

г) во стаклени ши-
шиња од Va литар 

д) во пластични ши-
шиња од 1 литар 

ѓ) во пластични ши-
шиња од '/4 литар 

е) во пластични ши-
шиња од Va литар 

5) за растителни масти 
за јадење 

6) за маргарин 
7) за растителна мрсо-

тија: / 
а) во лименки од 1 

килограм 
б) во лименки од 2 

килограма 
в) во лименки од 3 

килограми 
е) за лименки од 5 

килограми 
д) во лименки од 7 

килограми 
8) за коил — растителна 

маст 
9) за шортенинг за кекс 

NZ-2 
10) за шортенинг за ваф-

ли V-4 
11) за шортенинг за 

овошни слатки VK 

за 3,70 дин/kg 
за 2,22 дин/kg 

за 3,90 дин/kg 

за 3,90 дин/kg 

за 3,90 дин/kg 

за 3,90 дин/kg 

за 3,90 дин/kg 

за 3,70 дин/kg 

за 3,33 дин/kg 

за 2,96 дин/kg 

за 2,59 дин/kg 

за 4,95 дин/kg 

за 4,95 дин/kg 

за 4,95 дин/kg 

за 3,70 дин/kg 

за 3,90 дин/1 литар 

за 3,70 дин/1 литар 

за 1,85 дин/V2 литар 

за 4,22 дин/1 литар 

за 3,20 дин/V4 литар 

за 2,19 дин/1^ литар 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества (залихи) на произ-
водите од точка 3 на оваа одлука затечени на 3 де-
кември 1974 година, како и на сите количества на-
тие производи што до тој ден се фактурирани од 
добавувачите (стоки на пат). 

5. Организациите и имателите на дуќани се 
должни за сите количества на производите од точ-
ка 3 на оваа одлука (залихи и стоки на пат) да го 
утврдат вкупниот износ на разликата во цената ут-
врдена според одредбите од таа точка и таа разли-
ка, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, да ја уплатат на жиро-сметка-
та на Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи — Белград, 60811-789-378. 

6. Производителските организации на здруже-* 
ниот труд и имателите на дуќани можат за своите 
производи за кои во производството ги употребуваат 
како суровина производите од точка 3 на оваа од-
лука, да ги зголемат своите продажни цени сраз-
мерно на зголемувањето на продажните цени на 
производите според Општествениот договор за цени-
те за шеќер и за обезбедување на домашниот пазар 
со потребните количества шеќер, односно според 
Општествениот договор за цените за масло за јаде-
ње и за обезбедување на домашниот пазар со пот-
ребни количества масло за јадење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/74), а според процентот на 
учеството на производите од точка 3 на оваа одлука 
во производството на тие производи. 

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе! 
се казни за прекршок организацијата ако не поста-
пи според одредбите на точка 4, односно на точка 5 
од оваа одлука или ако во пописот на залихите не 
ги прикаже точните податоци за залихите на про--
изводите од точка 3 на оваа одлука. ^ 



Страна 1854 — Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 4 декември 1974 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок имателот на дуќан ако не постапи спо-
ред одредбите на точка 4, односно на точка 5 од 
оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги 
прикаже точните податоци за залихите на произ-
водите од точка 3 на оваа одлука. 

Кон казната за прекршокот од ст. 1 и 3 на оваа 
точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршувањето на 
прекршокот. 

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

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за одредување 
максимални цени за шеќер и меласа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/74), Одлуката за одредување мак-
симални цени за масло за јадење („Службен лист 
на СФРЈ'', бр. 36/74), одредбата на точка 2 од Одлу-
ката за максимирање на цените за сите производи 
и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/73, 17/73, 
21/73, 23/73 и 25/73) доколку се однесува на произ-
водите од точка 3 од оваа одлука — во прометот на 
мало, одредбите на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за одделни преработки од месо („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/73) и Одлуката за одре-
дување на цените за свежо месо во прометот на го-
лемо и за преработки од месо („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/73) — што се однесуваат на цените за 
свинска маст, сланина и сало. 

9. Оваа одлука влегува во сиЛа со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 707 
2 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

1031. 

Врз 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", бр. 
40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНАТА 
ОТКУПНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ 

НА 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за минималната откупна цена за 
шеќерна репа од родот на 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/73) во точка 1 став 1 бројот: 
„0,41" се заменува со бројот: „0,46". 

2, Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
ед денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 708 
2 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнедиќ, е. р. 

1032. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, ор-
ганизациите на здружениот труд што се занимаваат 
со производство на шеќер и Сојузниот извршен со-
вет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИ-

ЧЕСТВА ШЕЌЕР 

Член 1 
Тргнувајќи од политиката на формирањето на 

цените според условите на пазарот, а заради обезбе-
дување на домашниот пазар со доволни количества 
шеќер, и имајќи ги предвид условите на прометот 
на шеќер, организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на шеќер (во ната-
мошниот текст: производители на шеќер) и Сојуз-
ниот извршен совет се согласни производителите на 
шеќер да ги формираат своите продажни цени на 
шеќер и меласа најмногу до следните нивоа, и тоа: 

Дин/kg 
1) за шеќер во кристал 11,00 
2) за шеќер во КОЦКИ: 

а) пакувано во тврда амбалажа, нето 
1 килограм 12,30 

б) други пакувања, нето 1 килограм 11,65 
3) за меласа 0,80 

Член 2 
Цените за шеќер од член 1 на овој општествен 

договор се подразбираат како највисоки продажни 
цени на производителите на шеќер, односно на увоз-
ниците, франко натоварено во вагон, брод или шлеп 
на најблиската натоварна станица на производите-
лите на шеќер, односно увозната лука или југосло-
венската граница или франко натоварено во ка-
мион во фабрика — вклучувајќи ги и трошоците на 
пакувањето (амбалажата). 

По исклучок од одредбата на член 1 точка 1 од 
овој општествен договор, производителите на шеќер, 
и другите организации на здружениот труд за ше-
ќер во кристал на име посебни трошоци на индус-
триски начин извршеното ситно меко пакување во 
хартиени ќесиња и ел. од еден или два килограма, 
можат да засметаат уште до 0,50 динари за еден ки-
лограм. 

Член 3 
Цената од член 1 точка 3 на овој општествен 

договор за меласа се подразбира франко натоваре-
но во вагон, брод или шлеп на најблиската натовар-
на станица на производителите, и важи за квали-
тет со содржина на шеќер 46%, што е предвиден во 
стандардот — Меласа — JUS Е. L3.020 кој е донесен 
со Решението за југословенските стандарди за зем-
јоделски и индустриски производи што главно слу-
жат како храна за добиток и за методите за испи-
тување на храната за добиток („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/63). 

За секој цел процент на содржина на шеќер, 
определен со полариметар, над 46%, цената се зго-
лемува за 0,017 динари за еден килограм. 

Член 4 
Производителите на шеќер се согласни од сред-

ствата што ќе ги остварат со продажба на шеќер на 
домашниот пазар по цените од член 1 на овој оп-
штествен договор да издвојат, односно да уплатат за 
секој продаден килограм шеќер произведен од до-
машни суровини, и тоа: 

1) за зголемување на капацитетите за производ« 
ство на шеќер (проширување на постојните и из« 
градба на нови) заради зголемување на производ-
ството на шеќер во Југославија — износ од 2 ди« 
нара; 
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2) за развој и зголемување на производството на 
шеќерна репа — износ од 0,20 динари; 

3) за покритие на трошоците на обединетиот 
увоз на шеќер што го врши Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи (во натамошниот 
текст: Дирекција) заради намирување на потребите 
на домашниот пазар со потребни количества шеќер 
што не можат да се обезбедат од домашното про-
изводство — износ од 2,05 динари. 

Производителите на шеќер се обврзуваат изно-
сите од став 1 на овој член да ги пресметаат и из-
двојат, односно да ги уплатат и за сите количества 
шеќер произведен од домашна суровина, вклучувај-
ќи ги и количествата што ќе ги преработат или на 
друг начин ги користат сами. 

Член 5 
Производителите на шеќер се согласни со свое-

то производство и со обединетиот увоз на шеќер во 
рамките утврдени со овој општествен договор (член 
4 став 1 точка 3),.што ќе го изврши Дирекцијата, да 
ги обезбедат потребните количества шеќер за до-
машниот пазар. 

Член 6 
Средствата што ги пресметуваат според член 4 

став 1 точ. 1 и 2 на овој општествен договор лро-
изводителите на шеќер ќе ги издвојуваат на посеб-
ни сметки кај Службата на општественото книго-
водство кај која имаат жиро-сметка, а износот од 
точка 3 — ќе го уплатуваат на жиро-сметката на 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи — Белград, бр. 60811-789-378. 

Член 7 
Износите од член 4 на овој општествен договор 

производителите на шеќер ќе ги пресметуваат и из-
двојуваат, односно ќе ги уплатуваат месечно, до де-
сеттиот во месецот за минатиот месец. 

Производителите на шеќер што во рокот од став 
1 на овој член не ќе ги издвојат, односно не ќе ги 
уплатат износите од член 4 на овој општествен до-
говор се обврзуваат да платат на ^издвоениот, од-
носно на неуплатениот износ камата по стапка од 
12% годишно од денот на втасаноста на обврската 
до денот на издвојувањето, односно уплатата. 

- Член 8 
Средствата издвоени според член 4 став 1 точка 

2 на овој општествен договор на посебната сметка, 
производителите на шеќер не можат да ги користат 
додека за намената на користењето на тие средства 
и за условите под кои тие средства ќе се користат 
не се постигне самоуправна спогодба помеѓу произ-
водителите на шеќер, производителите на шеќерна 
репа и организациите на здружениот труд што го 
договараат производството на шеќерна репа со ин-
дивидуалните производители. 

Како услов за користење на средствата од став 
1 на овој член со таа самоуправна спогодба ќе се 
предвиди и обврска на производителите на шеќерна 
репа до 1980 година, со тие и со други средства да 
обезбедат производство на шеќерна репа во Југо-
славија потребно за производство на најмалку 
820.000 тони шеќер годишно. 

Член 9 
Производителите на шеќер се обврзуваат дека 

до 31 декември 1978 година со средствата од член 4 
став 1 точка 1 на овој општествен договор, и со 
други средства, ќе ги зголемат вкупните капаците-
ти за производство на шеќер во Југославија на ниво 
од најмалку 820.000 тони шеќер годишно. 

Средствата на посебната сметка, издвоени спо-* 
ред член 4 став 1 точка 1 на овој општествен дого-
вор, производителите на шеќер можат да ги корис-
тат дури кога за користењето на тие средства ќе 
склучат општествен договор производителите на ше-
ќер »Стопанската комора на Југославија и Сојузниот 
извршен совет, а ќе ги користат во согласност со 
тој договор. 

Производителите на шеќер се согласни Служба-
та на општественото книговодство на товар на сред-
ствата на посебната сметка, издвоени според член 4 
став 1 точка 1 на овој општествен договор, да ги 
извршува само оние налози за плаќање што £е во 
согласност со одредбите на општествениот договор 
од став 2 на овој член. 

Член 10 
Сојузниот извршен совет ќе обезбеди Дирекци-

јата да го изврши обединетиот увоз на шеќер во 
смисла на овој општествен договор, како и врше-
њето надзор во поглед на остварувањето на тој увоз 
и надзор во поглед на пласманот на увезениот ше-
ќер на домашниот пазар. 

Член И 
Производителите на шеќер се обврзуваат дека 

ќе доставуваат до Дирекцијата копии на сметките 
веднаш по извршената продажба, односно по упо-
требата на шеќерот, а пресметка за продадените, 
односно употребените количества шеќер во мина-
тиот месец — во рок од 10 дена по истекот на месе-
цот, заверени од страна на овластено лице на про-
изводителот на шеќер. 

Член 12 
Дирекцијата ги користи средствата формирани 

според член 4 став 1 точка 3 на овој општествен до-
говор и одлучува за пласманот на увезениот шеќер 
на домашниот пазар — во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

Член 13 
Со уплатата на износот од член 4 став 1 точка 

3 на овој општествен договор престануваат правата 
и обврските на производителите на шеќер од овој 
општествен договор во врска со обединетиот увоз 
на шеќер. 

Член 14 
Производителите на шеќер се согласни да де-

понираат ка ј Сојузниот комитет за земјоделство по 
десет бланко акцептни налози заради обезбедување 
на извршувањето на своите обврски од член 4 став 
1 точ. 1 и 2 на овој општествен договор, односно кај 
Дирекцијата — за извршување на своите обврски 
од член 4 став 1 точка 3 на овој општествен договор. 

Ако производителите на шеќер во рокот од член 
7 на овој општествен договор не ги извршат своите 
втасани обврски според овој општествен договор, 
Службата на општественото книговодство врз ос-
нова на акцептниот налог, што ќе го пополни Со-
јузниот комитет за земјоделство, односно Дирекци-
јата, ќе го пренесе износот на ненамирената обврс-
ка од жиро-сметката на производителите на шеќер 
на посебните сметки на производителите на шеќер, 
односно на жиро-сметката на Сојузната диоекгопа 
за резерви на прехранбени производи — Белград, 
бр. 60811-789-378. 

Член 15 
Обврската за издвојување на средствата според 

член 4 став 1 точка 1 на овој општествен договор 
престанува на 31 декември 1977 година, според член 
4 став 1 точка 2 — на 31 декември 1979 година, а 
според член 4 став 1 точка 3 — на 31 декември 1975 
година. 

Член 16 
Оној општествен договор) влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

2 декември 1974 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет, 

сојузен секретар 
за пазарот и цените, 
Имер Пуља, е. р. 

За Пољопривредни ком-
бинат - „Београд'1 — Ин-
дустрија шеќера и врења 

— Белград, 
Љубомир Михајловић е. р« 
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За пољопривредно-индус-
тријски комбинат „Ќупри-

ја" Фабрика шеќера — 
к у при ја, 

Мирослав Ќулафиќ, е. p. 

За Индустријско-пољо-
привредни комбинат „Сер-
во Михаљ", Фабрика ше-

ќера — Зрењанин, 
Милорад Крстиќ, е. p. 

За Комбинат „Врбас", Фа-
брика • шеќера — Врбас, 
Шпира Жарковиќ, е. p. 

За Индустријско-пољо-
привредни комбинат „Цр-
венка", Фабрика шеќера 
и шпирита — Црвенка, 

Радован Бакоч, с. р. 

За Фабрика шеќера — 
Ковин, 

Милован Милованови^ е. р 

За Агроиндустријски ком-
бинат „Сента", Фабрика 

шеќера — Сента, 
М И К Л О Ш Хорват, с. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат „Сир-
миум", Фабрика шеќера — 

Сремска Митровица, 
Никола Стојшић, с. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат, Фабри-

ка шеќера — Пеќ, 
Јован Јовановиќ, е. p. 

За Индустријско-пољо-
привредни комбинат Оси-

јек, Творница шеќера и 
кандита — Осиек, 

Мартин Рознер, е. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат „Беље", 
Творница шеќера — Бели 

Манастир, 
Фрањо Тормаш, е. р. 

За Пољопривредно-прех-
рамбени комбинат — Жу-
пани, Индустрија шеќера 
и врења „Борис Кидрич" 

— Жупања, 
Херман Сајдл, е. р. 

За Земодјоделско-индус-
триски комбинат „Пелаго-
нија" — Битола, Фабрика 
за шеќер, квасец, шпири-
тус и јаглена киселина 

— Битола, 
Крете Лазаревски, е. р. 

1033. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
организациите на здружениот труд што се- занимаа 
ваат со производство на масло за јадење и Сојуз-
ниот извршен совет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЦЕНИТЕ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПО-

ТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

Член 1 
Поаѓајќи од политиката на формирањето на це-

ните според условите на пазарот, а заради обезбеду-
вање на домашниот пазар со доволни количества 
масло за јадење, и имајќи ги предвид условите за 
промет на маслото за јадење, организациите на 
здружениот труд што се занимават со производство 
на масло за јадење (во натамошниот текст: произ-
водители на масло) и Сојузниот извршен совет се 
согласни производителите на масло да ги форми-
раат своите продажни цени за масло за јадење нај-
многу до следните нивоа, и тоа: 

1) за сурово масло за јадење 
2) за рафинирано масло за 

јадење: 
а) во буриња од најмалку 

50 килограми (ринфуза) 
б) во лименки од 25 литри 

(ринфуза) 
в) во стаклени шишиња 

од 1 литар 
г) во стаклени шишиња 

од 1/2 литар 
д) во пластични шишиња 

од 1 литар 
ѓ) во пластични шишиња 

од 3/4 литар 
е) во пластични шишиња 

од 1/2 литар 
3) за растителни масла за 

јадење на постојните цени 
4) за маргарин на постојните 

цени 
5) за растителна мрсотија: 

а) во лименки .од 1 кило-
грам 

б) во лименки од 2 кило-
грама 

в) во лименки од 3 кило-
грами 

г) во лименки од 5 кило-
грами 

д) во лименки од 7 кило-
грами 

G) за коил — растителна мас 
7) за шортенинг за кекс NZ-2 
8) за шортенинг за вафли V-4 
9) за шортенинг за овошни 

слатки VK 

Член 2 
Цените за производите од член 1 точ. 1 до 5 на 

овој општествен договор се подразбираат како нај-
високи продажни цени на производителите на ма-
сло, франко Истоварна станица на купувачот. Во 
цените за рафинирано масло за јадење во лименки 
од 25 литри (ринфуза) и во пластични шишиња, за 
растителни масти за јадење, за маргарин и расти-
телна мрсотија, засметана е вредноста на амбала-
жата, а во цените за сурово масло за јадење и ра-
финирано масло за јадење во буриња и во стакле-
ни шишиња не е засметана вредноста на амбала-
жата. 

10,90 дин/kg 

14,00 дин/kg 

14,35 дин/1 литар 

14,35 дин/1 литар 

7,39 дин/1/2 литар 

15,50 дин/1 литар 

11,72 дин/3/4 литар 

8,15 дин/1/2 литар 

3,70 дин/kg 

2,22 дин/kg 

22,85 дин/kg 

22,30 дин/kg 

21,50 дин/kg 

21,15 дин/kg 

20,65 дин/kg 
27.20 дин/kg 
15,39 дин/kg 
19,11 дин/kg 

17,56 дин/kg 
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ij Член 3 
Цените за производите од член 1 точ. 6 до 9 на 

овој општествен договор важат при постојните 
услови на продажбата. 

Член 4 
Производителите на масло се согласни од сред-

ствата што ќе ги остварат со продажбата на »масло 
за јадење на домашниот пазар по цените од член 
1 на ч)вој општествен договор издвојат, односно 
да уплатат по еден килограм, односно по еден ли-
тар продадено масло ,за јадење произведено од до-
машни суровини, и тоа: 

1) за зголемување и проширување на капаци-
тетите за производство на масло за јадење заради 
зголемување на производството на масло за јадење 
во Југославија — износ од 0,80 динари; 

2) за покритие на трошоците на обединетиот 
увоз на масло за јадење што го врши Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи 
(во натамошниот текст: Дирекција) заради нами-
рување н9 потребите на домашниот пазар со по-
требни количества масло за јадење што не можат 
да се обезбедат од домашното производство — из-
нос од 0,70 динари. 

Производителите на масло се обврзуваат изно-
сите од став 1 на овој член да ги пресметуваат и 
издвојат, односно да ги уплатат и за сите количе-
ства масло за јадење произведено од домашни су-
ровини, вклучувајќи ги и количествата што ќе ги 
преработат или на друг начин ги користат сами. 

Член 5 
Производителите на масло се согласни со свое-

то производство и со обединетиот увоз на масло за 
јадење во рамките утврдени со ОБОЈ општествен 
договор (член 4 став 1 точка 2), што ќе го изврши 
Дирекцијата, да обезбедат потребни количини ма-
сло за јадење за домашниот пазар. 

Член 6 
Производителите на масло ќе ги издвојат сред-

ствата што ги пресметуваат според член 4 став 1 
на овој општествен договор на посебна сметка кај 
Службата на општественото книговодство кај која 
имаат жиро-сметка, а износот од точка 2 — ќе го 
уплатуваат на жиро-сметката на Сојузната дирек-
ција за р^ерви на прехранбени производи — Бел-
град, бр. 60811-789-378. 

Член 7 
Износите од член 4 на овој општествен договор 

производителите на масло ќе ги пресметуваат и 
издвојуваат, односно ќе ги уплатуваат месечно, до 
десеттиот во месецот за минатиот месец. 

Производителите на масло што во рокот од став 
1 на овој член не ќе ги издвојат, односно не ќе ги 
уплатат износите од член 4 на овој општествен до-
говор се обврзуваат да платат на ^издвоениот, од-
носно неуплатениот износ, камата по стапка од 12°/'о 
годишно од денот на втасаноста на обврската до 
денот на издвојувањето односно уплатата. 

Член 8 
Производителите на масло се обврзуваат дека 

до 31 декември 1980 година со средствата од член 
4 став 1 точка 1 на овој општествен договор и со 
други средства ќе ги зголемат вкупните капацитети 
за производство на масло за јадење во Југославија 
на ниво од најмалку 300.000 тони масло за јадење 
годишно. 

Средствата на посебната сметка, издвоени спо-
ред член 4 став 1 точка 1 на овој општествен дого-
вор, производителите на масло можат да ги кори-
стат дури кога за користењето на тие средства ќе 
склучат општествен договор производителите на мас-
ло, стопанската комора на Југославија и Сојузниот 
извршен совет, а ќе ги користат во согласност со 
тој договор. 

Производителите на масло се согласни Служба-
та на општественото книговодство на товар на сред-

ствата на посебната сметка, издвоени според член 
4 став 1 точка 1 на овој општествен договор, да ги 
извршува само оние налози за плаќање што се во 
согласност со одредбите на општествениот договор 
од став 2 на ОВОЈ член. 

Член 9 
Сојузниот извршен совет ќе обезбеди Дирекци-

јата да го изврши обединетиот увоз на масло за 
јадење во смисла на овој општествен договор, како 
и вршењето надзор во поглед на остварувањето на 
тој увоз и надзор во поглед на пласманот на увезе-
ното масло за јадење на домашниот пазар. 

Член 10 
Производителите на масло се обврзуваат дека 

ќе доставуваат до Дирекцијата копии од сметките 
веднаш по извршената продажба, односно употре-
бата на маслото за јадење, а пресметката за про-
дадените, односно употребените количества масло 
за јадење во минатиот месец — во рок од 10 дена 
по истекот на месецот, заверени од страна на овла-
стено лице на производителот на масло. 

Член 11 
Дирекцијата ги користи средствата формирани 

според член 4 став 1 точка 2 на овој општествен 
договор и одлучува за пласманот на увезеното ма-
сло за јадење на домашниот пазар, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Член 12 
Со уплатата на износите од член 4 став 1 точка 

2 на овој општествен договор престануваат правата 
и обврските на производителите на масло од овој 
општествен договор во врска со обединетиот увоз 
на масло за јадење. 

Член 13 
Производителите на масло се согласни да депо-

нираат кај Сојузниот комитет за земјоделство по 
десет бланко акцептни налози заради обезбедување 
на извршувањето на своите обврски од член 4 став 
1 точка 1 на овој општествен договор, односно кај 
Дирекцијата — за извршување на своите обврски 
од член 4 став 1 точка 2 н?. овој општествен договор. 

Ако производителите на масло во рокот од член 
7 на овој општествен договор не ги извршат своите 
втасани обврски според овој општествен договор, 
Службата на општественото книговодство, врз 
основа на акцептниот налог што ќе го пополни Со-
јузниот комитет за земјоделство, односно Дирек-
цијата, ќе го пренесе износот на ^намирената об-
врска од жиро-сметката на производителот на ма-
сло на посебната сметка на производителот на ма-
сло, односно на жиро-сметката на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи — Бел-
град, бр. 60811-789-378. 

Член 14 
Обврската за издвојување на средствата според 

член 4 став 1 точка 1 на ОБОЈ општествен договор 
престанува на 31 декември 19G0 година, а според 
член 4 став 1 точка 2 — на 31 декември 1975 година. 

Член 15 
Овој општествен договор влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

2 декември 1974 година 
Белград 

За Сојузниот 'извршен 
совет, сојузен секретар За Фабрика уља и биљне 
за пазарот и цените, масти „Витал" — Врбас, 

Имер Пуља, е. р. Филип Бурбах, е. р. 
За Индустрија уља — 

Зрењанин, 
Спасоје Јањиќ, е. р. 
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За Тжорница уља — 
Загреб, 

Фрањо Шупраха, с. р. 

За Индустрија биљних 
масноќа и алкохола „Би-

мал" — Брчко, 
Фадил Џиндиќ, е. p. 

За Фабрика уља — 
Крушевац, 

Љубинка Васовиќ, е. p. 

За Фабрика за масло 
„Благоје Горев" — Титов 

Велес, 
Јован Мирчев, с. р. 

За Фабрика уља и биљне 
масти „Милан Зечар" — 

Урошевац, 
Влада Дејановиќ, е. p. 

За Индустрија уља 
„Пнуе" — Сомбор, 

Божо Секулиќ, е. p. 

За Творница уља — Ин-
дустриј ско-пољопривред-

ни комбинат „Осијек" — 
Чепин, 

Златко Шепер, с. р. 

За Товарна оља „Ољари-
ца" — Крањ, 

Иво Смољникар, с. р. 

За Товарна оља — Сло-
венска Бистрица, 

Франц Ковачич, е. p. 

За Фабрика уља и сокова 
„Требјеса" — Стари Бар, 
Радоје Маројевић с. р. 

За Прво далматинец ин-
дустријске подузеќе „Ра-
дељевиќ" — Дубровник, 
Антун Лорендзини, с. .р 

За Пол>опривредни ком-
бинат „Дунавка" — Вели-

ко Градиште, 
Милутин Стевиќ, е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ковачевић Омера Адем; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђелић Милутина Урош; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Џирло Јунуза Џебраил; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 
— за особени заслуги на полето на. јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Булајић Павла др Жарко, Цицмил Мика Обрад, 
Ћулафић Николе Доброслав, Војводић Николе Гајо, 
Жижић Владислава Живко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ђуровић Митра Душан, Јовановић Ива Влади-
мир, Љумовић Стевана Вуксан; 

Од С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гретић Игнаца Ивица; 
— за особени заслуги во ширењето на братство-

то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на нашата земја 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јелача Томе Мићо. Urbinz Augusta Giacomo; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Депрато Ловре д-р Драгутин, Полић Јосипа 
Стјепан, Зовко Јуре Марко; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на нашата земја 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цукон Јосипа др Петар; 
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Од СР С л о в е н и ј а 
— по повод триесетгодишнината на постоењето 

и работата, а за особени заслуги во организирањето 
и ширењето на здравствената култура на најширо-
ките слоеви на народот, во укажување помош на 
жртвите од елементарни и воени непогоди и на ху-
манитарна активност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Црвениот крст на Словенија; 
— по повод дваесет и петгодишнината од пос-

тоењето и работата, а за постигнати успеси во раз-
вивањето на музичката култура и негување на хор-
ското пеење 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Коморни мошки левски збор — Цеље; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јанчар Симона Рудолф; 

Од С А П К о с о в о . 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Шкембаревић-Девић Павла Десанка; 
— за покажана лична храброст во спасувањето 

на животите на своите другари рудари при што го 
даде и сопствениот живот 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Раденковић Радоње Драгомир; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гвоздић Радослава Михаило, Кукић Николе Гој-
ко, Лукач Обрада Данило. 

Бр. 57 
14 мај 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З ! 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и член 4 

од Законот за одликувањата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија одлучува да се 
одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Арапската Република Египет 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Саад Афра, амбасадор на Арапската Република 
Египет во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 58 
14 мој 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Вуличевић Марка Милутин; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Басарић Трифуна Станко, Игњатовић Никодије 
Михајло; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА' НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алексендрић Исаила Радомир, Бугарски Лазара 
Пера, Рогановић Радована Данило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Брентар Албина Иван; 
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— за заслуги во развивањето и реализовањето 
на концепцијата на онштенародната одбрана и за 
успеси во издигање!о на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовановић Ђурђа Сретен, Крнета Николе 
Ђуро; 

— за залагање во социјалистичка изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић Тодора Бојана; 

— за заслуги и постигнати успеси ЕЗ работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бобушић Тодора Љубомир, Самолов Данила 
Драгомир; 

Од САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђинали-Барбулуши Емина Вехбије, Печеновиќ 
Бранислава Јован, Пуља-Биниши Рамиза Незафета, 
Шарановић-Лукић Ђура Милица, Вучковић-Мило-
шевић Благоја Иконија; 

— за особени заслуги во ширењето' на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бучинца Имера Хаљиљ, Нимани-Бровина 
Хаџи Назмије, Османагић Шаћира Мустафа, Вулић 
Петра Радомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђевори Јусуфа Мехмет, Филиповић-Мирковић 
Радисава Радмила, Гојковић-Милићевић Петра 
Зорка, Хатипи-Ђинали Исмаила Музафер, Крас-
нићи Емина Шабан, Лукић-Грковић Петра Десанка, 
Маловић-Стожинић Петра Зора, Марковић Илије 
Живојин. Милковић- Топаловић Боре Даница, 
Милић-Марковић Тодора Драгица, Нимани-Бровина 
Хаџи Назмије, Ристић-Тасић Томе Јорданка, 
Савовић Лабуда Драгољуб, Вукчевић-Шошкић 
Миливоја Даница, Вукчевић Пека Радоје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ашими Рагипа Кемал, Думница Хаљиља 
Осман, Дураку Муслије Реџеп, Гунга Шукри 
Фахредин, Јовановић Крсте Божидар, Љужа Асима 
Зија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бањеглавић Николе Момчило, Бехрам Зелена 
Мемет, Веселица Зеке Етем, Бубица Ахмеда Ибра-
хим, Цуцуловски Лазам Алија, Чемерикић Чедо-
мира Красимир, Ћосовић Ђема Селим, Делија Зеке 
Рустен, Џигољи Рамадина Ашим, Хоти-Лимани 
Муртеза Фатима, Ковачевић Луке Тихомир, Митро-
вић Јанка Живојин, Рака Кадрије Кемаљ, Рамић 
Шерифа Ћазим, Ристић Петра Милоје, Сиљанов-
ски Богојев Мено, Стефановић Милана Душан, 
Шејат Петра Драго, Зарковић Вукадина Божидар, 
Зећири Зећира Иљаз, Зеленовић Обрена Гоја; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Драгу ша Ису фа Имер, Кељмени Авдије Мон, 
Коњувца Шерифа Хајруш; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Балевић Миленка Милорад, Барбатовци Чазима 
Небија, Бучинца Бајрама Фитента, Ђиновић Спаса 
Божидар, Ђорђевић Ставра Живорад, Хуни Наифа 
Масар, Келменди Јакупа Хакија, Кнежевић Вели-
мира Раденко, Коњухи Рифата Авдулах, Обрадовић 
Михајла Богдан, Рама Ибуша Хафиз, Терентић 
Зафира Вучко. 

Бр. 62 
17 мај 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за формирање на цените за ше-
ќер, масло за јадење, свинска маст, сла-
нина и сало според условите на пазарот 1853 

1031. Одлука за измена на Одлуката за мини-
малната откупна цена за шеќерна репа 
од родот на 1974 година — — — — 1854 
Општествен договор за цените за шеќер 
и за обезбедување на домашниот пазар 
со потребни количества шеќер — — — 1854 
Општествен договор за цените за масло 
за јадење и за обезбедување на домаш-
ниот пазар со потребни количества мас-
ло за јадење — — — — — — — 1856 

Одликувања — — — — — — — — — 1858 
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