
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Четврток, 29 јули 1982 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 45 ГОД. XXXVIII 

Цена на овој број е 5 динари. 
Претплатата за 1982 година изнесува 
1.140 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-135; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756 

571. 

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува 

572. 

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ПРОИЗВОДИТЕ 

ОД МАСЛО 

1. Во Одлуката за определување на највисоки-
те продажни цени за масло за јадење и за произ-
водите од масло („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/82) во точка 1 во одредбата под 4 по алинејата: 
„маргарин, чаен 1/4 81.01" се додаваат нови алинеи, 
кои гласат: 

„— маргарин со млеко „Добро утро", 
во чашички од 250 g 
— маргарин .трпезен, во пластични 
чашички од 35 g 
— маргарин трпезе«, во пластични 
чашички од 20 g 
— маргарин „Специјал", во пласти-
чни чашички од 35 g 
— маргарин „Специјал" во пласти-
чни чашички од 20 g 
— маргарин „Софт", во пластични 
чашички од 35 g 
— маргарин „Софт", во пластични 
чашички од 20 g 
— маргарин „Прима", во пластични 
чашички од 35 g 
—• маргарин „Прима", во пластични 
чашички од 20 g 
— марго маргарин деликатес 
— марго маргарин специјал 
— марго маргарин екстра 
— малкукалоричен фил „Макана" 

Дин/kg 

84,58 

102,49 

128,00 

103,09 

128,00 

103,65 

128,00 

104,15 

128,00 
82,88 
82,63 
88,76 
67,16" 

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

Е. п. бр. 314 
29 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. p. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
малопродажните цени за цигари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 27/82 и- 36/82) во точка 1 одредба под 
1 во текстот под б) зборовите: „ChesterfieldЈ 

100 mm" се бришат. 
Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160" box" 

се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-Mild" 
и Bond-Street-Mild 85 mm". 

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild" 
се бришат. 

Во текстот под ѓ) по зборот: „Vinston" се додава 
запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm". 

2. Во точка 3 одредба под 1 во текстот под б) 
зборовите: „Chesterfield 100 mm" се бришат. 

Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160 
„box" се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-
-Mild". 

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild" 
се бришат. 

Во текстот под ѓ) по зборот: „Vinston" се дода-
ва запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm". 

3. Во точка 5 став 2 одредба под 1 во текстот 
под б) зборовите: „Chesterfield 100 mm" се бришат. 

Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160" 
„box" се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-
-Mild". 

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild" 
се бришат. 

Во текстот под ѓ) по зборот: „Vinston" се додава, 
запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm". 

Во став 3 одредба под 1 во текстот под б) збо-
ровите: „Chesterfield 100 mm" се бришат. 

Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160 
„box" се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-
-Mild". 

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild" 
се бришат. 

Во текстот под ѓ) по зборот: „Vinston" се додава-
запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm". 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе 
извршат попис на сите количини на цигари „Che-
sterfield 100 mm" и „Bond-Street-Mild" затечени на 
29 јули 1982 година, како и на ситгз количини на 
тие цигари што до тој ден им се фактурирани на 
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организациите и на имателите на дуќани од орга-
низациите на здружен труд што произведуваат ци-
гари односно од добавувачите (стоки на пат). 

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

Е. п. бр. 315 
29 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планииц, е. p.4 

573. 

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 33/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНКА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат пченка сами или во кооперација со инди-
видуални производители, како и индивидуалните 
производители, ги формираат цените така што нај-
високата продажна цена за пченка да изнесува 
10,30 дин/kg. 

2. Во поглед на квалитетот и другите услови 
што треба да ги исполнува пченката важат одред-
бите на Одлуката за утврдување на производител-
ската продажна цена за пченка од родот на 1982 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/81). 

3. Врз цената од точ. 1 и 2 организациите на 
здружен труд што вршат откуп и промет на пченка 
можат за покривање на трошоците на прометот на 
големо да ги засметаат стапките утврдени со Одлу-
ката за формиран^ на продажните цени на мало, 
односно на големо на производите од надлежност 
на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/82). 

4. Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари 
ќе се казни за прекршок организација на здружен 
ТРУД ако купи пченка по цена повисока од цената 
утврдена со оваа одлука. 

За прекршок од став 1 на ОЕаа точка ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд со парична казна од 10.000 до 20.000 ди-
нари. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените, заради кои е донесена, со 
тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе се преиспита дали постојат причини за 
задржување на оваа одлука во сила. " 

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

Е. п. бр. 316 
29 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планину е. р. 

574. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

ИНДУСТРИСКА ДОБИТОЧНА ХРАНА 

1. Заради обезбедување стабилни односи на па-
зарот и отстранување на растројствата во односите 
на пазарот на добиточна храна, со оваа одлука се 
определува начинот на формирање на цените за 
индустриска добиточна храна. 

2. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство на добиточна храна ги 
формираат цените на индустриската добиточна 
храна врз основа на цените на суровините за про-
изводството на индустриска добиточна храна, кои 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченка во зрно до 11,00 
2) добиточно брашно до 7,00 
3) пченични трици до 4,00 
4) суви режанки од шеќерна репка до 4,00 
5) суви режанки од шеќерна репка, 

брикетирани до 4,50 
6) суви режанки од шеќерна репка, 

меласирани до 5,00 
7) суви режанки од шеќерна репка, 

меласирани и брикетирани до 5,50 
8) сопна сачма со 44% протеин до 27,00 
9) сончогледоЕа маслена сачма со 

44% протеин до 20,00 
10) сончогледова маслена сачма со 

33,5% протеин до 14,00' 
11) рибино брашно со 65% протеини до 40,00 
12) месно-коскено брашно до 27,00 
13) млеко во прав со 34% протеини до 126,50 
14) брашно со луцерка со 20% про-

теини до 12,50 
15) добиточен квасец до 26,00 
16) меласа до 7,00 

Цените за другите суровини што не се опфате-
1ги со став 1 од оваа одлука, се пресметуваат во ме-
шаница! на индустриска добиточна храна врз осно-
ва на нивната вистинска фактурна вредност. 

Трошоците за транспорт и другите зависни 
трошоци се засметуваат при формирањето на цени-
те на индустриска добиточна храна врз цените на 
суровините од ст. 1 и 2 на оваа точка, така што се 
зголемуваат за износот на зависните трошоци од 
складот на добавувачот до складот на купувачот — 
производителот на индустриска добиточна храна 
според прописите. 

3. Врз цените формирани според одредбите од 
точка 2 на оваа одлука можат да се засметаат: 

Дин/kg 
1) трошоците за мешање на 

ните за комплетни смеси 
сурови-

до 0,75 
2) трошоците за мешање 

ните за дополнителни 
ца сурови-
смеси до 1,15 

3) трошоците за мешање 
ките за премикси 

на сурови-
до 3,00 
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4) трошоците за ситно пакување до 
10 kg 
5) трошоците за крупно пакување 
преку 10 kg 
6) трошоците за гранулиран^ 

Дин/kg 

до 0,80 

ДО 
ДО 

0,40 
0,20 

При формирањето на цените за добиточна хра-
на може да се засмета 1% на име кало од вредноста 
на суровините. 

4. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на добиточна храна, врз 
основа на цените .на суровините од точка 2 и трошо-
ците за мешање и пакување од точка 3 на оваа 
одлука, ги формираат цените на комплетните ме-
шаници, и тоа за: 

Дин/kg 
1) комплетна крмна смеса за при-
хранување на прасиња, со најмалку 
20'% протеини и 5% обрано млеко • 
Ео прав 25,20 
2) комплетна крина смеса за свињи 
во пораст и гоење до СО kg со нај-
малку 14% протеини Ѕ-1 15,00 
3) комплетна крмпа смеса за свињи 
Ео пораст и гоење преку 60 kg, со 
најмалку 12% протеини Ѕ-2 13,50 
4) комплетна крмна смеса за спрас-
ни материци и приплодни назимчи-
ња со најмалку 12% протеини 13,60 
5) комплетна крмн-а смеса за исхра-
на на телиња, со најмалку 15% про-
теини и 4% ©брано млеко во прав 20,90 
С) комплетна крина смеса за гоење 
на јуниња до 250 kg, со најмалку 
,14% протеини 12,30 
7) комплетна крина смеса за гоење 
на јуниња преку 250 kg, со на ј -
малку 12% протеини 10,20 
8) комплетна крина смеса за крави 
молзници, со најмалку 18% протеини 14,00 
9) комплетна крина сиеса за гоење 
на пилиња (завршна), со најмалку 
18% протеини 19,00 

5. Цените на индустриската добиточна храна 
формирани според одредбите од точ. 2 до 4 на оваа 
одлука се сиетаат како продажни цени на произво-
дителот франко производител, при постојните ус-
лови на продажбата според прописите, а цените на 
другата индустриска добиточна храна што не е на-
ведена во точка 4 на оваа одлука се формираат 
според одредбите на точ. 2 и 3 од оваа одлука. 

6. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со работи на промет на индустриска до-
биточна храна можат, при формирањето на цените 
во проиетот на големо, односно на мало, да засме-
таат врз набавната цена на име трошоци на про-
метот вкупно до 10%, со тоа што во прометот на го-
лемо тие трошоци можат да изнесуваат најмногу 
3%. 

7. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чј^з отстранување 
е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на ро-
кот од шест месеци од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат 
причини за задржување на оваа одлука во сила. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на 
формирање на цените на индустриска добиточна 
храна („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/82). 

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

Е. п. бр. 317 
29 јули 19§2 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Ерз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

о д л и к у ј у : 

О д 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 СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Табаковић Обрена Коста; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђапо Османа Рамо, Ђуричић Петра Недељко, 
Говедарица Николе Петко, Хасанефеидић Алије 
Мугдим, Израел Исака Јосип, Кадрић Суље Химзо, 
Ласић Фрање Иван, Мусић Мује Решид, Орашанин 
Миливоја Данило, Пашић Муниба Вахид, Пипер-
чић Обрада Владимир, Попић Секуле Грујо, Сејди-
новић Касима Хуснија, Спахић Ибре Расим, Спа-
сојевић Неде Тодор, Зечевић Александа Љубиша: 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА 
ВЕНЕЦ 

СО БРОНЗЕН 

Анђелковић Душана Бранко, Џомба Јована 
Младен, Радовановић Радивоја Вељко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ћурак Јакова Иван, Фазлагић Јусуф Нусрет, 
Гашпар Мате Ивица, Градац Анте Мате, Иванчевић 
Стојића Драгољуб, Пањковић Милоша Тодор, Пра-
штало Стеве Јово, Шарац Николе Владо, Варагић 
Данила Срђан; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агановић Хасиба Есад, Аличушић Салке Хусо, 
Алић Идриза Ахмет, Бабић Миле Богдан, Бабић 
Алија Мустафа, Бојовић Арсен Секул, Брзовић 
Илије Франо, Чепо Ивана Миле, Ћеранић Урош 
Гавро, Дејановић Недељка Раде, Драгојевић Николе 
Душан, Дринић Јована Живко, Ђулбић-Каштелан-
чић Андрије Марија, Ђурановић Милосава Михај-
ло, Грабоњић Асима Мирза, Хамзић Шаћира Ах-
мет, Хусковић Мехе Хамо, Игњатовић Шћепана 
Момир, Иванић Милана Славко, Јелушић Бартолић 
Вјекослава Беатрица, Кољанић Ђурађа Стојан, 
Кондић Спасоја Раде, Крсмановић Алексе Мирко, 
Ловрић Мрше Велимир, Лозо-Беатовић Миливоја 
Ана, Лукач Спасоја Тривун, Мајданџић Мари]ана 
Лука, Мандић Ђуре Павле, Манојловић Раде Дра-
гиша, Мехмедовић Хусеина Ферид, Мерџић-Паша-
лић Изета Ферида, Минџић Алије Месуд, Микић 
Илије Маријан, Милојевић Владе Рајко, Мишић 
Јована Недељко, Мишковић Јове Тодор, Мусић 
Благоја Урош, Пиваш Неде Симо, Радишић Видак 
Момчило, Ронћевић Станка Радивоје, Сарачевић 
Ремзије Ирфан, Савић Михајла Ђуро, Сеферовић 
Ахме Мустафа, Скробић Раде Милинко, Станић 
Мирка Славко, Шарић Атифа Хусеин, Шатара 
Хасана Сафет, Шешлија Милош Бошко, Тадић 
Живка Јово, Тадић Стеве Здравко, Врањеж Бран-
ка Марко, Вукојевић Стјепана Радослав, Вуковић 
Неђе Михајло; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бајић Милутина Предраг, Чамџић Мухарема Му-
хамед, Латић Мустафе Амир, Марковић-ВуЈовиђ 
Васе Вукосава, Милановић-Васиљевић Станка Да-
ница, Радовић Мирка Никола; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алибабић Мурата Мунир, Антонић Спасоја 
Бошко, Башић Јове Ристо, Билић-Бунтић Видоја 
Марица, Гајић Слободана Митар, Мешић Мехмеда 
Хамдија. Охран Асиф Рамиз. Русимовић-Лукић 
Ристе Смиља, Вуковић Тихомир Радован; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод на шеесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси врз 
унапредувањето на здравствената заштита на на-
селението, како и за усовршување на стручни 
кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Завод за заштиту здравља — Сплит. 

Бр. 38 
5 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Брз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

— по повод на 40-годишнината на Военото воз-
духопловство и противвоздушната одбрана, а за 
особени заслуги врз зацврстувањето и јакнењето 
на општонародната одбрана и висок степен на мо-
ралнополитичката состојба и борбената готовност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

— 83. ловачки авијацијски пук, 1. ВаК, РВ и 
ПВО; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

— 171. ваздухогшовна база, 5. ВаК, РВ и ПВО. 

Бр. 39 
5 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

571. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на највисоките прода лени 
цени за масло за јадење и за производи-
те од масло — — — — — — — 1185 

572. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на формирање на ма-
лопродажните цени за цигари — — 1185 

573. Одлука за највисоките цени за пченка 1186 
574. Одлука за начинот на формирање на це-

ните за индустриска добиточна храна — 1186 
Одликувања — — — — — — — — — 1187 

Издавач: Новинскогиздавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. ф а х 226. — Директор и главен и одговоре!! уредник 

Вељко Тади£. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,булевар војводе 
М и ш и м а б р . 17« 


