
Среда, 10 септември 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. XXXVI 

773. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 
од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ'4, бр. 1/80 и 36/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА 

ЈАДЕЊЕ 

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

I) за сурово масло за јадеше 23,62 дин/kg 
t) за рафинирано масло за јадење: 

а) во буриња, најмалку 50 kg 
(ринфуза) 28,67 дин/kg 

б) во лименки до 25 литри (рин-
фуза) » 31,40 динД 

в) во стаклени шишиња од 1 
литар 30,11 дин/1 

г) во стаклени шишиња од 1/2 
литар 15,29 дин/1/2 1 

д) во пластични шишиња од 1 
литар 31,40 дин/1 

ѓ) во пластични шишиња од 3/4 
литар 23,65 дин/3/4 1 

е) во пластични шишиња од 1/2 
литар 16,10 дин/1/2 I 

5) за растителна мрсотија: 
а) во лименки од 1 kg 47.28 дин/kg 
б) во лименки од 2 kg 45,88 дин/kg 
в) во лименки од 3 kg ' 44,13 дин/kg 
г) во лименки од 5 kg 43,38 дин/kg 
д) во лименки од 7 kg 42,58 дин/kg 

2. Производ ите леќите организации на здружен 
труд можат своите продажни цени да ги зголемат, 
и тоа: 

1) за сите видови на маргарин вклучувајќи и 
»шен маргарин со путер — за 4,80 дин/kg; 

2) за растителни масти за јадење, шортенинг, ко-
ил и пекол — за 6,71 дин/kg. 

3. Цените на производите од точка 1 на оваа од-
лука и цените на маргаринот и на растителните ма-
С1и за јадење според точка 2 на оваа одлука важат 
при постојните услови на продажбата и се подраз-
бираат како највисоки продажни цени на произво-
дителот, франко истоварна станица на купувачот. 
Во цените на растителните масти за јадење, марга-
р^нот ,растителната мрсотија и рафинирано^ масло 
За јадење во лименки до 25 литри (ринфуза) и вф 
пластични шишиња е засметана вредноста на амба-* 
лажата, а во цените за сурово масло за јадење и за 
рафинирано масло за јадење во буриња и во ста£ч 
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6,71 дин/kg. 

лени шишиња не е засметана вредноста на амбала* 
жата. 

,4. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организациите) и имателите на дуќанот 
во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани), можат постојните продажна 
цени за производите од точка 1 на оваа одлука на 
залихи да ги зголемат, и тоа: 
1) за сурово масло за јадење 5,39 дин/kg 
2) за рафинирано масло за јадење: 

а) во буриња, најмалку 50 kg 
(ринфуза) 

б) во лименки до 25 литри (рин-
фуза) 

в) во стаклени шишиња од 1 ли-
тар 

г) во стаклени шишиња од 1/2 
литар 

д) во пластични шишиња од 1 
литар 

ѓ) во пластични шишиња од 3/4 
- литар Ј*» 
е) во пластични шишиња од 1/2 

литар 
3) за сите видови маргарин, вклу-

чувајќи чаен маргарин со путер 
4) за растителна мрсотија, без ог-

лед на пакувањето 
5) за растителни масти за јадење, 

шортенинг, коил и пекол 
5) Организациите освен производителите на 

производи од масло и имателите на дуќани ќе извр-
шат попис на сите количества на залихи на произ-
водите од точка 1 и 2 на оваа одлука затечени на 10 
септември 1980 година, како и на сите количества на 
тие производи што до тој ден им се фактурирани на 
организациите и на имателите на дуќани од добаву-
вачите (стоки на пат). 

Разликата во цената од став 1 на оваа точка за 
сите допишани количества на производите од точ. 1 
и 2 на оваа одлука организациите и имателите на 
дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето 
книговодство или друга евиденција и можат да ги 
користат во согласност со важечките прописи. 

Имателите на дуќани попишаните количества на 
производите од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе му ги 
пријават на надлежниот орган на општината на чи-
ја територија ја вршат дејноста. 

6, Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лукз престанува да важи Одлуката за определување 
на максималните цени за масло за јадење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/80). 

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

Е. п. бр. 393 
8 септември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. Џ> 
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774. 
Врз oсиова ва член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ Ѕ бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 161 став 2 
од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и З8/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИ*!« ЦИНИ 

ЗА ШЕЌЕР И МЕЛАСА 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени за шеќер и мела-
са да ги формираат така што највисоките продажни 
цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) шеќер во кристал 15,30 
2) шеќер во КОЦКИ: 

а) пакувано .во тврда амбалажа, вето 
1 kg 17,60 

б) други пакувања, нето 1 kg 16,95 
3) меласа 1,20 
2. Цените за шеќерот од точка 1 под 1 и 2 на оваа 

одлука се подразбираат како продажни цени на про-
изводителот, франко натоварено во вагон, брод или 
шлеп на најблиската натоварив станица на произво-
дителот или франко натоварено во фабрика, вклу-
чувајќи ги и трошоците на пакувањето и амбала-
жата. 

И© исклучок од одредбите на став 1 од оваа точ-
ка производителехите и другите организации на 
здружен труд можат за шеќерот во кристал на име 
посебни трошоци на индустриски начин извршеното 
меко пакување во хартиени ќесиња и сл. од 1 или 2 
kg, да засметаат уште до 1 динар за 1 килограм ше-
ќер. 

3. Цените за меласа од точка 1 под 3 на оваа од-
лука се подразбираат франко натоварено во вагон, 
брод или шлеп на најблиската натоварна станица на 
производителот и важат за квалитетот на содржина 
на шеќер 46®/о што е предвиден во југословенскиот 
стандард — Меласа — JUS E.L3.020 што е донесен 
со Решението за југословенските стандарди за зем-
јоделски и индустриски производи што главно слу-
жат како добиточна храна и за методите на испиту-
вањето на добиточна храна (^Службен лист на 
СФРЈ44, бр. 35/63). 

За секој цел процент на содржина на шеќер 
определен со полариметар над 46% цената се зголе-
мува за 0,026 динари за 1 килограм. 

4. За шеќер во кристал и во коцки на ситно па-
кување до 30 грама и за други видови шеќер (во 
прав и др.) производителските организации на здру-
жен труд можат своите продажни цени да ги фор-
мираат според условите на пазарот. 

5. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организациите) и имателите на дуќани 
во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани) можат своите постојни про-
дажни цени за шеќер во кристал и за шеќер во КОЦ-
КИ на залихи, да ги зголемат и тоа за: 

Дин/kg 
1) шеќер во кристал 3,30 
2 ) шеќер во КОЦКИ 4 , 3 0 

$. Организациите, освен производителите на про-
извода ед шеќер и имателите на дуќани ќе извршам 
попис на сите количества на залихи на производите 
од точка 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука затече-
ни на 10 септември 1980 година, како и на еите коли-
чества на тие производи што до тој ден им се фак -
турирани на организациите и на имателите на ду-
ќани од добавувачите (стоки на пат). 

Разликата во цената од став 1 на оваа точка за 
сите попиша ни количества на производите од точка 
1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука организациите и 
имателите на дуќани ќе ј а пресметаат и евидентира-
ат во своето книговодство или друга евиденција и 
можат да ги користат во согласност со важечките 
прописи. 

Имателите на дуќани попишаните количества на 
производите од точка 1 одредби под 1 и 2 на оваа 
одлука ке му ги пријават на надлежниот орган на 
општината на чија територија ја вршат дејноста. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
л е на максималните цени за шеќер и меласа („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/80). 

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

Е. и. бр. 394 
8 септември 1980 година 

Белград 

Сејузеж извршен совет 

Претседател, 
Веселин бранови! , е. р. 

775. 
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 на Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од инте-
рес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНАТА1 

ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 
1980 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за продажната цена за шеќерна 
репа од родот на 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/79) во точка 1 бројот: „0,70" се заме-
нува со бројот: „0,90". 

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

К п. бр. 395 
9 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршев севе* 

Претседател, 
В е с е л и Гуранови*, е. Р* 
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Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ*4, 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точна 1 на Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од инте-
рес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот ед 1976 до 1980 
»едина („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ 
ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛЕНА РЕПА 

ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за продажните цени за сончоглед, 
соја и маслена репа од родот на 1980 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 66/79) во точка 1 во одред-
бата под 1 бројот: „6,80" се заменува со бројот: „8?00", 
во одредбата под 2 бројот: „8,00" со бројот: „9,40", а 
во одредбата под 3 бројот: „6,80" со бројот: „8,00". 

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

Е. и. бр. 396 
8 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршев севет 

Претседател, « 
Веселин Турановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА . ФЕДЕРЕТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА 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 одликува: 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува кон општиот напредок на земјата 

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 Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги на афирмацијата на Јазиците и 
литературата на југословенските народи во светот 
и славистиката воопшто. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Emertius profesor Reginald George Artur de Bray 
— англиски слависта на Австралискиот национален 
универзитет во Канбера. 

Бр. 18 
29 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот на 

Републиката 
Потпретседател 

ва Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. 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 Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— по повод на осумдесетгодишнината на живо-
тот, а за извонредни заслуги во борбата против 
фашизмот и нацизмом како и во развивањето на 
пријателските односи и соработката помеѓу Соци-
јалистичката 'Федеративна Република Југославија 
и Република Италија 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

генерал-полковник Тавчар Франца Франц. 

Бр. 17 
29 февруари 1980 година 

Белград 
По овластување 

ва Претседателот на 
Републиката 

Потпретседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Лазар Келишевски, е. р» 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Luigi Longo, претседател на Комунистичката 
партија на Република Италија. 

Бр. 19 
11 март 1980 година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот на 

Републиката 
Потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 
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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 зацврствување-
то на соработката и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и кралството на Норвешка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Kjell Eliassen, амбасадор на Кралството на Нор-
вешка во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 20 
20 мај 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. 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 Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за исклучителни заслуги во Народноослобо-
дителната војна и за значаен придонес во борбата за 
рационални и социјални права на корушките Сло-
ќенци во Австрија — посмртно 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Прушник Франца Карел — Гашпер. 

Бр. 21 
18 март 1980 година 

Белград 

По овластување 
на Претседателот на 

Републиката 
Потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, 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: 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
формирањето и ослободувањето на Осиек, а за осо-
бени заслуги во ширењето на братството меѓу наши-
те народи и народности и создавање и развивање 
на политичкото и моралното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Осијечка ударна бригада. 
Бр, 22 

20 мај 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, 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 Југосла-
шија одлучува да се одликува 

— за истакнати заслуги во борбата против фа-
шизмот, за придонес во повоената изградба на но-
ва Југославија, како и за придонес во развивањето 
на соработката и разбирањето помеѓу Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија и Репуб-
лика Италија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Томажич Ема. 
Бр. 25 

20 мај 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : ц 
Страда 

773. Одлука за максималните цени за масло 
за јадење — — — — '— — — — 1581 

774. Одлука за определување на максимални-
те цени за шеќер и меласа — — — — 1582 

775. Одлука за измена на Одлуката за про-
дажната цена за шеќерна репа од родот 
на 1980 година — _ — — — ~ — 1582 

776. Одлука за измена на Одлуката за про-
дажните цени за сончоглед, соја и мас-
лена репа од родот на 1980 година — — 1583 

Одликувала — — — — — — — — — 1583 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист ла Социјалистичка Федеративна Републици 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пош, фах 226. — Директор и главен и одговорев уредеше 

Душан Машовиќ Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски мздавачвд-графФШС у 

завод Белград, Булевар војводе МишиК* Ор. 17« 


