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627. 
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 на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ 

ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за определување на највисокото 
ниво на цените за сите производи и услуги {„Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 47/82) во точка 1 по став 2 
се додава но® став 3, кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет ќе донесе соодветни 
прописи за определување на највисоките продажни 
цени со кои ќе се овозможи усогласување на цените 
на одделни основни прехранбени производи со ут-
врдени производителско-продажни цени на земјо-
делските производи од родот на 1982 година, во 
согласност со Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените." 

2. По точка 2 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„2а. Цените на споредните производи што про-
излегуваат од преработката на шеќерната репка и 
преработката на маслодајните култури (сончоглед, 
соја и маслена репка), ги утврдуваат извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на -автономните покраини во 
согласност со највисоките цени на шеќерот и на 
маслото за јадење утврдени со прописот на Сојузниот 
извршен совет, со претходно извршена соработка 
во Сојузната заедница за работи на цените со ре-
публичките и покраинските заедници за работи на 
цените. 

26. Надлежните органи на републиките и авто-
номните покраини можат, согласно со законот, да про-
пишат највисоки цени во откупот и во понатамош-
ниот промет на оние земјоделски производи за кои 
во одделна република или автономна покраина се 
определени заштитни цени, на предлог од репуб-
личките односно покраинските заедници за работи 
на цените. Предлогот за пропишувањето на тие це-
ни републичката, односно покраинската заедница за 
работи на цените го дава со согласност на Сојузна-
та заедница за работи на цените." 

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

Е. п. бр. 371 
10 септември 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

628. 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ШЕКЕР 

1. Производител ските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени на шеќерот ,га 
ги формираат така што највисоките продажни цени 
дг-» изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) шеќер во кристал 29,50 
2) шеќер во КОЦКИ: 

— пакувано во тврда 
амбалажа нето 1 kg 36,00 

— други пакувања, нето 1 kg 34,00 

2. Цените на шеќерот од точка 1 на оваа одлу-
ка се подразбираат како продажни цени на произ-
водителите, франко натоварено во вагон, брод или 
шлеп на најблиската натоварив станица на произ-
водителот или франко натоварено во фабриката, 
вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето и амба-
лажата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, производителските и другите организации на 
здружен труд можат за шеќерот во кристал, на име 
посебни трошоци на пакувањето на индустриски 
начин на меко пакување во хартиени или пластич-
ни кеси од 1 и 2 kg, да засметаат уште по два дина-
ри за еден килограм шеќер. 

3. Организациите на здружен труд (во поната-
мошниот текст: организациите) и работните луѓе 
што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани 
(во понатамошниот текст: иматели на дуќани) можат, 
постојните продажни цени на мало за шеќерот во 
кристал на залихи да ги зголемат за 5,70, а за 
шеќерот во КОЦКИ на залихи и тоа во тврда 
амбалажа — за 9,10 и во другите пакувања — за 
7,75 динари за 1 килограм. 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе 
извршат попис на сите количества залихи на ше-
ќер од точка 1 на оваа одлука, затечени на 14 сеп-
тември 1982 година, како и на сите количества на 
тој шеќер кои до тој ден им се фактурирани на ор-
ганизациите и на имателите на дуќани од произво-
дителите односно добавувачите (стоки на пат). 

Разликите во цената од став 1 на оваа точка за 
сите попишани количества шеќер од точка 1 на 
оваа одлука, организациите и имателите на дуќани 
ќе ги пресметаат и евидентираат во своето книго-
водство или во друга евиденција, во согласност го 
прописите и таа разлика може да се користи во 
согласност со прописите. 

Имателите на дуќани пропишаните количества 
на шеќер од точка 1 на оваа одлука ќе му ги при-
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Јават на надлежниот орган на чија територија вр-
шат дејност. 

5. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет на шеќер на големо, односно на 
мало, можат на цените на производите од оваа од-
лука да го засметаат учеството за покривање на тро-
шоците на прометот, најмногу до апсолутниот износ 
кој според прописите постоел на денот на влегува-
њето во сила на Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените за сите производа и 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/82). 

6. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чие отстранување 
е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
ол шест месеци од денот на влегувањето ;во сила на 
ОЕаа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини 
за задржување на оваа одлука во сила. i 

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

Е. п. бр. 372 
13 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
| 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

629. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА 

ПРОИЗВОДИ ОД МАСЛО 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени за масло за ја-
дење и за производи од масло да ги формираат та-
ка што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

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

ње: 
— во буриња, најмалку од 

50 kg. .риифуз 
— во лименки и пластична 

амбалажа од 3 до 25 ли-
три 

— во стаклени шишиња од 
1 литар 

— во стаклени шишиња од 
V-2 литар 

— во пластични шишиња од 
1 литар 

— во пластични шишиња ол 
3/4 литри 

— во пластични шицшња од 
литар 

3) растителни мрсотии: 
— во лименки од 1 к? 
— во лименки од 2 kg 
— во лименки од 3 k^ 
— во лименки од 5 kg 
— во лименки од 7 kg 

55.81 дин/kg 

61,92 дрги/kg 
! 

62,80 дин/пит. 

63,66 дин/лит. 
I 

31.82 дин/1/-' лит, 

65,22 дин/лит. 

48,91 ДЈкн/3/4 лит 

32.61 дин/1/г лит 
Дин/kg 

' 99,80 
! 97,8Р 
: 93,38 
? 94,31 

93,17 

4) маргарин: 
— маргарин за индустрија, леан марга-

рин 20/1 и 180/1, маргарин II за ин-
дустрија. 20/1 

— маргарин Ѕ2 
— маргарин, маргарин трпезен, марга-

рин за лиснато тесто V4 и маргарин 
„Дијамант" во пакување од 200 g 

— пекарска марга 180/1 
— маргарин S3VI, и маргарин.. МВ1 
— маргарин „Специјал" 74 и маргарин 

„Деликатес" во пакување од 200 g 
— маргарин во пакување од 35 g 
— маргарин „Деликатес" V4 

— маргарин „Миникал" V4 и малокало-
ричен премаз „Макана" 

— маргарин 12 за индустрија 20/1 
— маргарин 13 за индустрија 20/1 
— маргарин „Дијамант" 1/А 
— маргарин „Специјал" трпезен Ч* 
— маргарин „ЕБИТ" V4 

— маргарин „Екстра-деликатес" V4 

— маргарин „Софт" V4 

— маргарин „прима" V4 

— маргарин, чаен V4 

— марго маргарин специјал 
— марго маргарин деликатес '' # 

— маргарин со млеко „Добро утро" во 
чашички од 250 g 

— марго маргарин екстра 
— маргарин топезен, во пластични ча-

шички од 35 g 
— маргарин „Специјал" во пластични 

чашички од 35 g 
— маргарин „Софт" во пластични ча-

шички од 35 g 
— маргарин „Прима" во пластични ча-

шичка од 35 g 
— маргарин трпезен, маргарин „Специ-

јал" и маргарин „Софт", во пласти-
чни чашички од 20 g 

Дин/kg 

79,81 
79,88 

79,98 
80,11 
80,17 

80,88 
80,95 
81,12 

81,26 
83,94 
84,16 
85,81 
85,24 
83,34 
88.92 
94,74 
95,49 
98,02 
99.93 

100,28 

102,34 
107,40 

124.01 

124,74 

125,#2 

126.02 

154,88 

5) растителни масти за јадење, шортенинг, коил и 
хгзко л: 
— „Пекол" 20/1 и 180/1 и „Виталпек" 79,00 
— растителна маст 180/1 81,63 
— растителна маст во буриња 180/1 81,92 
— раститлна маст 25/1 82,05 
— растителна маст 20/1 82,09 
— шортенинг за кекс NZ2, 20/1 и 180/1 82,27 
— шортенинг за кекс К2-КЗ, 20/1 и 180/1 82,27 
— растителна маст за широка потрошу-

вачка VS И iA 82.55 
— Kl-H 20/1 и 180/1 83,82 
— шортенинг за овошен колач 84,65 
— шортенинг за вафли 87,18 
— растителна маст „Бимакол" 20/1 87,54 
— растителна маст „Коил", 20/1, 25/1 

и 100/1 99,21 

Цените на производите од точка 1 на оваа од-
лука важат, при постојните услови на продажбата, 
како највисока продажна цена на производителите 
франко истава риа станика на купувачот. Во це-
ните рта растителните масти за јадење, маргаринот 
растителните мрсотии и рафинирано™ масло за 
јадење во пластични шишиња, е пресметана вред-
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носта на амбалажата, а во цените на суровото мас-
ло за јадење и на рафинирано^ масло за ја-
дење во буриња, во стаклени шишиња, во ли-
менки и во пластична амбалажа од 3 до 25 лит-
ри, не е пресметана вредноста на амбалажата, што 
е утврдена според прописите. 

3. Организациите на здружен труд (во поната-
мошниот текст: организациите) и работните луѓе 
што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани (во 
понатамошниот текст: иматели на дуќани) можат 
своите постојни продажни цени за производите од 
точка 1 на оваа одлука на залихите да ги зголе-
мат, и тоа за: 

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

ње: 
— во буриња, најмалку од 

50 kg (ринфуза) 
— во лименки и во пластич-

на амбалажа, од 3 до 25 
литри 

— во стаклени шишиња од 
1 литар 

— во стаклени шишиња од 
Уг литар 

— во пластични шишиња од 
1 литар 

— во пластични шишиња од 
3/4 литра 

— во пластични шишиња од 
1/2 литар 

Дин/kg 
— маргарин со млеко „Добро утро", 

чашички од 250 g 
, во 

17,76 
— марго маргарин екстра 18,64 
— маргарин трпезен во пластични 

чашички од 35 g 
ча-

21,52 
— маргарин „Специјал" во пластични 

чашички од 35 g 21,65 
— маргарин „Софт" во пластични 

шички од 35 g 
ча-

21,77 
— маргарин „Прима", во пластични 

шички, од 35 g 
ча-

21,87 

9,69 дин/kg 

10,75 дин/kg 

10,90 дин/лит 

11,05 дин/лит 

5,52 дин/1/2 лит 

11,32 дин/лит 

8,49 дин/3/4 лит, 

5,66 дhh/V2 лит 

Дин/kg 
3) растителни мрсотии 

— во лименки од 1 kg 17,33 
— во лименки од 2 kg 16.98 
— во лименки од 3 kg 16,55 
— во лименки од 5 kg 16,37 
— во лименки од 7 kg 16,17 

4) маргарин: 
— маргарин за индустрија, леан марга-

рин 20/1 и 180/1, маргарин II за ин-
( ду етри ј а 20/1 13,85 

— маргарин Ѕ2 13,86 
— маргарин, маргарин трпезен, марга-

рин за лиснато тесто и маргарин 
„Дијамант" во пакување од 200 g 13,83 

— Лекарска марга 180/1 13,90 
— маргарин ЅМ и маргарин МВ1 13,91 
— маргарин „Специјал" хј\ и маргарин 

„Деликатес" во пакување од 200 g 14,04 
— маргарин во пакување од 35 g 14,05 
— маргарин „Деликатес" 14,08 
— маргарин „Миникал" И мал ока ло-

ричен премаз „Макана" 14,10 
— маргарин 12 за индустрија 20/1 14,57 
— маргарин 13 за индустрија 20/1 14,61 
— маргарин „Дијамант" V* 14,89 
— маргарин „Специјал" трпезен УА 14,97 
— маргарин „Евит" XU 15,33 
— маргарин „Ектра-деликатес" 15,43 
— маргарин „Софт" V* 16,44 
— маргарин „Прима" XU 16,57 
— маргарин, чаен XU 17,01 
— марго маргарин специјал 17,35 
— марго маргарин деликатес 17,40 

— маргарин трпезен, маргарин „Спе-
цијал" и маргарин „Софт" во плас-
тични чашички од 20 g 26,88 

5) растителни масла за јадење, шортенинг, коил и 
пекол: 
— „Пекол" 20/1 и 180/1 и „Виталпек" 13,71 
— растителна маст 180/1 14,17 
— растителна маст во буриња 180/1 14,22 

. — растителна маст 25/1 14,24 
— растителна маст 20/1 14,25 
— шортенинг за кекс NZ2, 20/1 и 180/1 14,28 
— шортенинг за кекс К2-КЗ, 20/1 и 180/1 14,28 
— растителна маст за широка потрошу-

вачка V2 и V4 14,33 
— К1-Н, 20/1 и 180/1 14,55 
— шортенинг за овошен колач 14,69 
— шортенинг за вафли 15,13 
— растителна маст „Бимакол" 20/1 15,19 
— растителна маст „Коил" 20/1, 25/1 и 

180/1 17,22 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества на залихите на 
производите од точка 1 на оваа одлука затечени на 
14 септември 1932 година, како и на сите количества 
на производите што до тој ден им се фактурирани 
на организациите и на имателите на дуќани од про-
изводителите, односно добавувачите (стоки на пат). 

Разликите во цената од став 1 на оваа точка за 
сите попишѕни количества на производите од точка 1 
на оваа одлука, организациите и имателите на ду-
ќани ќе ги пресметаат и евидентираат во своето кни-
говодство или во друга евиденција, ко согласност со 
прописите и таа разлика може да се користи во 
согласност со прописите. 

Имателите на дуќани попишаните количества 
на производите од точка 1 на оваа одлука ќе му ги 
пријават на надлежниот орган на чија територија 
ја вршат дејноста. 

5. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на масло за јадење и на производи 
од масло на големо, односно на мало, можат на це-
ните на производите од оваа одлука да го засметаат 
учеството за покривање на трошоците на прометот, 
најмногу до апсолутниот износ кој според пропи-
сите постоел на денот на влегувањето во сила на 
Одлуката за определување на највисокото ниво на 
цените за сите производи и услуги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/82). 

6. Оваа одлука останува во сила додека не се от-
странат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месени од денот на влегувањето во сила на 
ОЕ-аа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини 
за задолжување на оваа одлука во сила. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 373 ' 
13 септември 1982 година 

Белград ' 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. p. 

630. 

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со 
член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73 
— Пречистен текст), Комисијата за избор и отпо-
вик на делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР БОСНА И ХЕРЦЕ-

ГОВИНА 

I. Изборот е одржан од 12 до 16 јули 1982 го-
дина во сите собранија на општините на територи-
јата на СР Босна и Херцеговина. 

На седниците на собранијата на општините при-
суствуваа вкупно 7.350 делегати. 

Кандидатот од Листата на кандидатите, обја-
вена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 42/82, 

ЛОВРИЌ д-р ИВАН доби вкупно 7.310 гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 36. 
И. Републичката изборна комисија на СР Босна 

и Херцеговина, на седницата одржана на 20 јули 
1982 година, утврди дека, во смисла на член 67 став 
1 од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ е избран ЛОВРИЌ д-р ИВАН. 
роден 1928 година во Посушје, генерален директор 
на НИГРО „Борба", Хрват, член на делегацијата 
на Општинската конференција на ССРН од Посушје. 

Број 78 
13 септември 1982 година 

Белград 
Комисија за избор и отповик на делегати во Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ 
Секретар, Заменик-претседател, 

Мирко Михајловић, е. р. Марко Глигоровиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољуСивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралството Мароко 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Khalil Mohamed Salem Khalil, извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Кралството Мароко во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 44, 
18 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз Основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Венецуела 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Antonio Aveledo Leal, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Венецуела во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 4Ѕ 
1 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страта 

627. Одлука за д ооо лиени ја на Одлуката за 
определување на највисокото ниво на це-
ните за вите производи и услуги — — 1369 

628. Одлука за определување на највисоките 
цени за шеќер — — — ' — — — — 1369 

629. Одлука за определување на највисоките 
продажни цени за масло за јадење и 
за производи од масло — — — — 1370 

630. Резултат од дополнителниот избор на 
еден делегат во Сојузниот собор на Соб-
ранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од СР Босна и 
Херцеговина — — — — — — — 1372 

Одликувања — — — — — — — — — 1372 - 1,1 ' * ' 1 
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