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285. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАФЕ 

1. Продажните цени за сурово кафе се зголему-
ваат во просек за 15,66 динари за еден килограм, 
така што новата цена за сурово кафе да изнесува 
во просек 73.94 динари за еден килограм. 

Сојузниот секретар за пазар и цени ќе ги утвр-
ди во рамките на просекот од став 1 на оваа точка 
продажните цени за одделни видови сурово кафе. 

2. Трговските организации на здружен труд на 
големо и на мало и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со преработка и продажба на 
кафе (во натамошниот текст: организациите) и има-
телите на дуќани во сопственост на граѓани (во на-
тамошниот текст: имателите на дуќани), ќе извршат 
попис на сите количества (залихи) на кафе затечени 
на 8 мај 1976 година, како и на сите количества на 
кафе што до тој ден се фактурирани од Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи или 
од нејзините комисионери на организацијата (стоки 
на пат). 

Сојузниот секретар за пазар и цени ќе донесе 
поблиски прописи за начинот на пописот и за кон-
тролата на пописот на залихите на кафе. 

3. Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни за сите количества на кафе (залихи и стоки на 
пат) да го утврдат вкупниот износ на разликата по-
меѓу цената за кафе (сурово и пржено) утврдена 
според точка 1 став 2 на оваа одлука и постојната 
цена за такво кафе, и до 2 јуни 1976 година да го 
уплатат тој износ на жиро-сметката на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
Белград, бр. 60811-789-376 — „Разлика во цената на 
кафето". 

4. До прибавувањето на согласност од органот 
надлежен за контрола на калкулативно утврдување 
на цените на големо и на мало, организациите и 
имателите на дуќани по извршениот попис можат 
на кафето од попишаните залихи да формираат свои 
продажни цени калкулативно со применување на 
разликата во цената согласно со важечките про-
писи. 

5. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок организацијата, односно има-
телот на дуќан ако не постапи според точка 2, од-
носно точка 3 на оваа одлука или ако во пописот 
на залихите на кафе не ги прикаже точните по-
датоци за залихите на кафе. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата со парична казна од 5.000 до 10.000 динари. 

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

Постапката по прекршокот од став 1 на оваа 
точка се смета како итна. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за продажните 
цени за кафе („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/75). 

7. Оваа одлука влегува во сила на 8 мај 1976 го-
дина. 

Е. п. бр. 268 
в мај 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совч,* 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

286. 

Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за 
продажните цени за кафе („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/76), сојузниот секретар за пазар и 
цени издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 
ОДДЕЛНИ ВИДОВИ КАФЕ 

1. Постојните продажни цени за одделни видови 
сурово кафе се зголемуваат, и тоа: 

а 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за утврдува-
ње на продажните цени за одделни видови кафе 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/75). 

3. Оваа наредба влегува во сила на 8 мај 1976 
година. 

Бр. 3098 
8 мај 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, е. р. 
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Врз основа на точка 2 став 2 од Одлуката за 
продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/76), сојузниот секретар за пазар и цен*1 из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ ИА ПОПИСОТ И КОНТРОЛАТА НА 
ПОПИСОТ НА ЗАЛИХИТЕ НА КАФЕ 

1. Трговските организации на здружен труд на 
големо и на мало и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со преработка и продажба на 
кафе (во натамошниот текст: организациите) и има-
телите на дуќани во сопственост па граѓани (во на-
тамошниот текст: имателите на дуќани), ќе извршат 
попис на сите количества на кафе што ќе се зате-
чат на залихи на 8 мај 1976 година. 

Како залихи на кафе се подразбираат сите ко-
личества на кафе што се наоѓаат во магацини, про-
давници и во процесот на преработка (пржење, ме-
лење, пакување и др.), како и оние количества што 
до тој ден се факту^ирани од добавувачот (од Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи, од нејзините комисионери и од други), 
односно што се наоѓаат на пат (кафе на пат). 

Посебно се попишува кафето на пат, а посебно 
на залихи 

2. Организациите на здружен труд што го чу-
ваат кафето на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи, како нејзини комисионер!! 
и складиштари, нема да вршат попис на тоа кафе 

• според одредбите на Одлуката за продажните цени 
за кафе, туку тоа кафе ќе го попишат со Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи. 

3. Пред пуштањето во промет на кафето по но-
вите цени. попис на кафето ка ј организациите ќе из-
вршат комисиите што ги формираат тие организации, 
а ка ј имателите на дуќани — комисиите што Лг фор-
мира надлежниот орган на општината на чија тери-
торија се наоѓа седиштето на имателот на дуќанот. 

4. Листата за попис на кафето (дописната листа) 
Ги содржи особено следните податоци: 

1) назив на организацијата, односно на имате-
лот на дуќанот; 

2) седиште на организацијата, односно на има-
телот на дуќанот што врши попис и негова адреса; 

3) вид на кафето (сурово, пржено мелено и пр-
жено немелено); 

4) количество на кафе во килограми нето: 
— на залихи, 
— на пат; 
5) износ на зголемувањето на цената во ди-

нари за еден килограм; 
6) вкупен износ на разликата во цената, што и 

се уплатува на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи 

Износот на зголемувањето на цената на кафето 
(одредба под 5 став 1) организациите, односно има-
телите на дуќани ќе го утврдат на тој начин што 
износот на цената пропишан во Наредбата за утвр-
дување на продажните цени за одделни видови к а -
ф е („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/75) ќе го одзе-
мат од износот на цената пропишан во Наредбата за 

.утврдување на продажните цени за одделни видови 
кафе(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/76) — посеб-
но за секој вид кафе од Наредбата за утврдување на 
продажните цени за одделни видови кафе („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 19/76). 

Заради утврдување на износот на зголемување-
то на пената на кафето во смисла на став 2 од оваа 
1Јгочка, во видовите на кафе од точка 1 на Наредбата 
за утврдување на продажните цени за одделни ви-
дови кафе („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/76) спа-
ѓаат следните видови на кафе, и тоа: 

1) во непрана арабика — Бразил: 
„Santos" — Бразил, „Minas" — Бразил и „Parana" 

— Бразил; 
2) во прана и непрана арабика: „Medelin excelso* 

— Колумбија; 
3) во другите видови арабика: „Thula" и др. — 

Мексико, „Tachita" и др. — Венецуела, „Arabica" — 
Костарика, „Arabica" — Куба, „Arabica" — Салва-
дор, „Arabica" — Гватемала, „Harrar" —- Етиопија, 
„Моса" — Етиопија, „Jumma" — Етиопија, .,Gimbi" 
Етиопија, „Arabica" — Танзанија, Кенија и Уганда, 
„Plantation" — Индија, „Arabica Cherry" — Индија 
и „Arabica" — другите земји; 

4) во „Robusta": „Robusta" — сите земји извоз-
нички. 

За количествата на мешано пржено мелено и 
немелено кафеана залихи, организацијата, односно 
имателот на дуќан 'ќе ја уплати разликата во цената 
во износ од 15,66 динари за еден килограм. 

5. Пописните листи ги потпишуваат членовите 
на дописната комисија. Исправноста на податоците 
во пописните листи за пописот во организацијата ја 
утврдува таа организација и ја заверува со печатот 
на организацијата и со потпис на одговорното лице. 

Пописните листи се сочинуваат во потребниот 
број примероци, од кои еден примерок до 12 мај 
1976 година се доставува до Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи — Белград, Мо-
ше Пијаде улица бр. 8/II. 

6. Организациите и имателите на дуќани разли-
ката во цената на кафето ќе ја пресметаат за сите 
затечени залихи на к а ф е и на к а ф е на пат (су-
рово, пржено мелено и пржено немелено). Во изно-
сот на разликата во цената не е засметан данокот 
на промет. 

7. За кафето што ќе го набават по денот на вле-
гувањето во сила на Одлуката за продажните цени 
за кафе организациите и имателите на дуќани ќе 
формираат свои продажни цени на начинот и спо-
ред постапката што се утврдени со важечките про-
писи. 

8. Контрола на исправноста на пописот на к а -
фето вршат надлежните органи на пазарната ин-
спекција. 

9. Оваа наредба влегува во сила на 8 мај 1976 
година. 

Бр. 3099 
8 мај 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
пазар и цени, 

Имер Пуља, е. р. 

288. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПР-
Ж Е Н О МЕЛЕНО И ПРЖЕНО НЕМЕЛЕНО КАФЕ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 март 1976 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за пржено мелено и пржено неме-
лено кафе, со тоа што производителските органи-
зации на здружен труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, во просек до 275/<Ј, 
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на начин и под условите утврдени во Спогодбата, 
според ценовниците што се составен дел на Спо-

годбата. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3, На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1144 од 7 мај 1976 
година 

4 Оваа спогодба влегува во сила на 8 ма.] 1976 
година 

Претставници на производителите: 22 претстав-
ника на производителите потписници на Спо-
годбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 29 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка'Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СА СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Борић Салиха Мухарем, Јесенковић Ахмеда 
Абдулах, Кнор Теодора Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бичакчић Ахмеда Мехмед, Бранковић Едхема 
Месуд, Бунчић Јанка Симо, Грабовац-Бесаровић 
Ђорђа Милица, Ризванбеговић Авде Енвер, Салко-
вић Сулејмана Авдо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бучук Османа Садик, Кандић Обрена Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андриј ић-Њу ховић Фе рима Самија, АНДЈ5ЛОН-
-Крвавац Мустафе Баева, Балта Хасана Мустафа, 
Бараковић Лутфије Салих, Башић Мехмеда Узетир, 
Боровачки-Ковачевић Ивана Софија. Бачан Хруле 
Авдо, Ђурековић Акифа Мустафа, Ћуровац Хасана 
Мехмед, Фазлић Алије Идриз Фокин Димитрија 
Димитрије. Горушановић Реџепа Ибро, Грусман-
-Берг Павла Татјана, Гуровић Васа Момчило. Ха-
џић Хамида Хилмо, Хат ровић Реџепа Самија, Капор 

Николе Душан, Ковачевић Адама Фрањо, Коваче-
вић-Мартинчевић Мате Л. убица. Крезић Андрије 
Станко, Лал<стић Илије Мп пенко, Марјановић Ран-
чић Ристе Вера Мартигшвић-Љубић Јосипа Ана, 
Михајловић-Рамљак Ивана Марија Милинић-
-Шифнер Виктора Елза, Пајић Милована Ђуја, 
Попара Омера Алија, Ристић Бурсаћ Милана Ми-
лица. Салихбеговић-Мугиић Мехмеда. Садика Стан-
ковић-Поповић Илије Веселинка Шимон-Робовић 
Лутва Ћерима, Шипрага Мујо Елес. Шошо Ј о т а 
Јово, Тановић-Сендић Исмета Мунира, Велић Суље 
Алија, Вилић Ивана Стјепан, Зекић Које Боро; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДЕЛ НА ТРУДОТ 

Пољаковић Томе Ново. 

Бр. 180 
5 декември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стошић Живка Радомир; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арсениј евић Милинка Војислав, Драмићпнин 
Десимира Драгољуб, Дубајић Ђорђа Милош, Кара-
џић Радоја Драгутин, Пашајлић Павла Раде, Ристе-
ски Вангела Тома, Срдић Милана Андрија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ -

Авлѕнер Ивана Иван, Илић Љу^мттрп Милош, 
Јакоповић Марка Звонимир, Јевтић Живина Обрад, 
Обрадовић Радосава Миодраг, С и м о н о в т о т е м а 
Александар; 
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— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Поточник Јанка Јанко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Драговић Лазара Станко, Ђурђевић-Бојичић 
Ранка Јованка, Марендић Динка Никола, Павловић 
Обрада Мирослав, Р а с т а в и ћ Шћепана Јагош, Са-
марџић Душана Мирјана, Стојков-Бајић Милана др 
Невена; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрејић Обрада Персида, Чајић-Кандић Дани-
ла Мирјана Добријевић Милана Душанка, Јефтић-
-Калафатић Јосипа Нада, Маној ловић -Шинковец 
Фердинанда Вера, Михаиловић Стојана Михаило, 
Обрадовић Душана Олга, Петковић-Јанаћковић Ми-
лана Мирјана, Протић Димитрија Живојин. Рада-
ковић Јовице Јован, Смоле Мауриције Зора, Стајић 
Јанча Василија, Шумарац Милисива Живојин. 
Вејнови-Ерцег Илије Миља, Вукомановић-Спиро-
вић Софронија Оливера: 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Фомичов-Ракић Радивоја Милица, Ковачевић 
Радосава Маринко, Самарџић-Кокот Матије Јованка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антонић Ђура Милена, Чајкановић Рајка Во-
јислав Јовчић Тихомира Олга, Јовичић-Ђорђевић 
Вера Миковић Станка Радмила. Милановић-Сте-
вановић Светолика Љубинка, Муртезани Јахумди-
на Хајдар. Партели-Рашовић Филипа Олга, Петро-
вић-Вулетић Радића Радмила Смиљанић Миленка 
Славка. Танасковић Благомира Добрила, Врањеш-
-Николић Станише Ружица; 

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

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-

брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Барић Анте Бранко, Филиповић Стојана Нико-
ла, Сучић Петра Анте, Ширић Мехмеда Салко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајановић Ахмета Ибрахим, Михо јевић Милана 
Ранко, Поповић Жарка Вељко; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ђаловић Радосава Божидар, Тарабић Добривоја 
Слободан, Згодић Мухамеда Изудин; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Нађ Стјепана Антун, Шкипина Раде Бранко; 

О д С Р С р б и ј а 

— за покажана лична храброст во вршењето на 
службената должност 

СО ОРДЕН ЗАх ХРАБРОСТ 

Тришовић Новица Радомир. 
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