
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик, — Огласи според тарифата. — 
Жиро сметка ваЈ Службата па опште-

ственото книговодство 60802 403-1125 

Недела, 21 јули 1974 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 36 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 4 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. I. Пони фах 226 — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885: Служба за претплата 
651-732ј Комерцијален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

670. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и 'услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 и 28/73), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување однос-

но укинување на стапките на основниот данок на 
промет на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 
61/73, 3/74 и 18/74) член 1в се менува и гласи: 

„На прометот на производите од тар. бр. 3 на 
Тарифата, се плака основен данок на промет на про-
изводи, и тоа: 

1) на сите видови екстра-цигари кои не се про-
изведени според југословенскиот стандард, односно 
кои не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој 
тар. број, како и на колекции на цигари и на сечен 
тутун од сите видови и квалитети, освен тутунот за 
луле — — — — — — — — — — 710/0 

2) на сите видови екстра-цигари на кои 
производителот им одредува малопродажни 
цени за 20 парчиња, и тоа: 
— до најмногу 9 динари — 68,44% 
— до најмногу 8 динари —- — — — — 68,12% 
— до најмногу 7 динари — — — — — 63,14Vc 
— до најмногу 6 динари — — — — — 61,83% 

3) на сите видбви цигари произведени според 
југословенските стандарди, кои спаѓаат во: 
— I квалитетна група — — — — — — 61,70% 
— II квалитетна група — — — —- — 59,28% 
— Ша квалитетна група — — — — — 57,84% 
— Шб квалитетна група — — — — — 53,12% 
— IV квалитетна група — — — — — 52,41% 

4) на тутун за луле — — — — — 20% 
5) на пури, цигарилоси и бурмут — — 10% 
Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на Та-

рифата се применуваат и врз прометот на произво-
дите од став 1 на овој член.". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 21 јули 1974 го-

дина. 

Е. п. бр. 395 
18 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

671. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, заради извршување на одредбите од член 16 
став 3 и член 27 став 4 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен .лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72) и член 27 став 4 и член 29 став 1 од 
Основниот закон за општествените стоковни резер-
ви („Службен лист на СФРЈ" бр. 40/68 и 63/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА 
ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
ЌЕ ВРШИ ОТКУП НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ 

НА 1974 ГОДИНА 
1. Сојузната дирекција за резерви на прехран-

бени производи ќе врши откуп на пченицата од ро-
дот на 1974 година од организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со производство на пченица 
сами или во кооперација со индивидуални земјо-
делски производители и од индивидуалните произво-
дители (во понатамошниот текст: производителите), во 
периодот од 1 јули до 30 октомври 1974 година, по 
пропишаните гарантирани цени зголемени за 0,30 
динари за еден килограм пченица. 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи може да ги овласти организациите 
на здружениот труд што вршат промет и преработ-
ка на жита да вршат во свое име а за сметка на 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи откуп на пченица од родот на 1974 го-
дина по цените одредени во точка 1 на оваа одлука. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе им се 
исплатува на производителите за еден килограм 
пченица употреблива за човечка исхрана. 

4. Пченицата од родот на 1974 година откупена 
според одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи ќе им ја продава на организациите на здру-
жениот труд што се занимаваат со промет и со 
преработка на пченица на пропишаните гарантира-
ни цени за пченицата од родот на 1974 година. 

Негативната разлика во цената што' ќе настане 
во работењето на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи со пченицата од родот на 
1974 година според одредбите од оваа одлука, ќе се 
покрие, врз основа на дадената согласност на репуб-
ликите и автономните покраини, од придонесот на 
републиките и автономните покраини. 

5. За исплатата на додатната цена за пченица од 
родот на 1974 година во износ од 0,30 динари за еден 
килограм, Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи, покрај средствата што со неј-
зиниот финансиски план за 1974 година ft се обезбе-
дени за овие намени, може да користи и кредит кај 
деловните банки до износот што е потребен да се 
исплати' додатната цена од 0,30 динари за еден 
килограм за сите количества пченица што ќе ги от-
купи според одредбите на оваа одлука. 

6. Сојузниот секретаријат за финансии и Народ-
ната банка на Југославија ќе преземат потребни 
мерки за да ќ се овозможи на Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи да добие кре-
дити од деловните банки. 
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7. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

« Е. п. бр. 396 
18 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

672. 

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), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН 

1. Производител ските организации на здруже-
ниот труд можат спогодбено во рамките на Стопан-
ската комора на Југославија постојните продажни 
цени за ферментиран тутун да ги зголемат во про-
сек до 15Ј/о според сортите. 

Склучената спогодба ^ полноважна ако се сог-
ласи со неа Сојузниот завод за цени; а се приме-
нува по објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

Е. п. бр. 397 
18 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет i 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

673. 

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), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ 

1. За долунаведените квалитетни групи на ци-
гари цените во продажбата на мало можат да се 
формират до следното највисоко ниво: 

Динари 
за 20 парчиња 

— за I квалитетна група 4,70 
— за II квалитетна група 4,20 
— за Ша квалитетна група 3,70 
— за Шб квалитетна група 3,20 
— за IV квалитетна група 2,90 

2. Производителските организации на здруже-
ниот труд ќе им одобруваат на купувачите трговски 
организации на здружениот труд и на други орга-
низации, за цигарите од точка 1 на оваа одлука, ра-
бат најмногу до 6% од малопродажните цени од 
точка 1 на оваа одлука. 

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклу-
чен основниот данок на промет на производи, спо-
ред важечките прописи. 

4. Трговските организации на здружениот труд 
и други организации што продаваат цигари на го-
лемо и на мало (во понатамошниот текст: организа-
циите, хако и имателите на дуќани во сопственост 
на граѓани што продаваат цигари на мало (во до-

иатамошниот текст: имателите на дуќани) можат да 
ги зголемат постојните продажни цени во прометот 
на големо и на мало за цигарите на залихи, и тоа 
вкупно: 

1) за сите екстра-цигари — за 0,60 динари за 20 
парчиња; 

2) за сите цигари произведени според југосло-
венските стандарди на I, П, Ша Шб и IV квалите-
тна група — за 0,50 динари за 20 парчиња. 

5. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества цигари од точка 4 
на оваа одлука затечени на 20 јули 1974 година, ка-
ко и на сите количества тие цигари што им се фак-
турирани до тој ден на организациите и на имате-
лите на дуќани од производителите, односно доба-
вувачите (стоки на пат). 

6. Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни за сите количества цигари од точка 1 на оваа 
одлука (залихи и стоки на пат) да ги пресметаат 
износите од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука и така 
пресметаниот вкупен износ, во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да го 
уплатат на посебна сметка бр. 60804-654-37 — Фонд 
за унапредување на надворешнотрговскиот промет 
на тутун и тутунски преработки, со тоа што Т°/о од 
тој вкупен износ можат да задржат за покритие на 
трошоците на пописот. 

Од износот уплатен на сметката од став 1 на 
оваа точка може да се одобри исплата на надоме-
сток на трошоците за контрола на пописот на ор-
ганите на пазарната инспекција, а до износот што 
ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени, на предлог од републичките, односно покра-
инските органи на пазарната инспекција. 

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок организација ако не постапи 
според точка 5 или точка 6 на оваа одлука или ако 
во пописот на залихите цигари не ги прикаже точ-
ните податоци за залихите цигари. 

За дејствието од став 1 на ова точка ќе се ка-
зни за прекршок и одговорното лице во организа-
цијата со парична казна од 1.000 до 5.000. динари. 

Со парична казна до 10,000 динари ќе се казни 
имател на дуќан ако не постапи според точка 5 или 
точка 6 на оваа одлука или ако во пописот на зали-
хите цигари не ги прикаже точните податоци за за-
лихите цигари. 

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

Постапката по прекршокот 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 формирање 
на продажните цени за цигари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/73). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

Е. п. бр. 398 
18 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
• Џемал Биедиќ, е. р. 

674. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 
точка 1 од Законот за општествена контрола на це-
ните („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 зло лему« 
ваат во просек за 5 динари за еден килограм. 
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Сојузниот секретар за пазар и цени ќе ги утвр-
ди, во рамките да просекот од став 1 на оваа точка, 
продажните цени за одделни видови сурово, кафе. 

2. Трговските организации на здружениот труд 
на големо и на мало и организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со преработка и со продаж-
ба на кафе (во понатамошниот текст: организациите), 
ќе извршат попис на сите количества (залихи) кафе 
затечени на 20 јули 1974 година, како и на сите ко-
личества кафе што до тој ден се фактурирани од 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи или од нејзините комисионер^ на органи-
зацијата (стоки на пат). 

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

3. Организациите се должни за сите количества 
/ кафе (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот 
износ на разликата помеѓу цената за кафе (сурово и 
пржено) утврдена според точка 1 став 2 на оваа од-
лука и постојната цена за такво кафе, и до 15 сеп-
тември 1974 година да уплатат 85% од тој износ на 
сметката на Сојузната дирекција за резерви на прех-
ранбени производи, бр. 60811-789-378 — Белград, а 
15°/о од тој износ задржуваат за покритие на трошо-
ците на пописот. 

4. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 
ќе "се казни за прекршок организација ако не пос-
тапи според точка 2, односно според точка 3 на оваа 
одлука или ако во пописот на залихите кафе не ги 
прикаже точните податоци за залихите 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 овда 
точка се смета како итна. 

5. Со денот на влегувањето вр сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за продажните 
цени на кафето („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/73). 

6. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

Е. п. бр. 399 
18 јули 1974 година 

Белград i 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џедал Биедик, е. р. 

675. 

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 ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

! ПЧЕНИЧНО БРАШНО 

1. Производите леќите организации на здружени-
от труд можат своите продажни цени за пченично 
брашно да ги формираат до следното ниво: 

Дин/kg 
1) за квалитетна група „Ц": 

а) пченично брашно тип 1000 2,30 
б) пченично брашно тип 600 3,00 
југ пченично брашно torn 400 \ 3,95 
Г) пченично брашно тип 800 2,68 

2) за квалитетна група „Б": 
а) пченично брашно тип 1000 ' 2,48 
б) пченично брашно тип 600 в'зо 
в) пченично брашно тип 400 4,30 
г) пченично брашно тип 800 2,91 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, паритет Нови 
Сад. 

На цените од став 1 на оваа точка производи-
телските организации на здружениот труд им ги до-
даваат трошоците на превозот. 

3. Во цените од точка 2 на оваа одлука не еј 
засметана вредноста на амбалажата. 

Производителските и други организации на 
здружениот труд можат за пченично брашно, на име 
посебни трошоци на индустриски начин извршено 
ситно меко пакување во хартиени ќесиња и ел., да 
засметаат за: -

Динари 
1) пакување од 1 kg 0,40 
2) пакување од 2 kg , 1 0,35 
3) пакување од 3 kg 0,35 
4) пакување од 5 kg 0,30 
5) пакување од 10 kg 0,20 

4. Класифицирани© на брашното во квалитет-
ните групи од точка 1 на оваа одлука се врши со 
утврдување на квалитетниот број на брашното, и 
тоа со испитување на фаринограф или според ме-
тодот на бабрење на лепилото (волуметриски начин 
на испитување на брашното според Berliner и Коор-
mann — стар метод). Ако со примена На тие методи 
се утврди разлика во квалитетната група на браш-
ното, меродавен е наодот утврден со помош на фа-
ринограф. 

Производител ските организации на здружениот 
труд се должни во фактурата, покрај типот на 
брашното, да ја назначат и квалитетната група на 
брашното. 

5. Начинот на формирањето на цените за пче-
ница и за пченично брашно во прометот на големо 
го определуваат републиките и автономните покра-
ини. 

До донесувањето на прописи на републиките и 
на автономните покраини за начинот на формира-
њето на цените за пченица и за пченично брашно 
по прометот на големо и на мало4 формирањето на 
цените за пченица и за пченично брашно во про-
метот се врши калкулативно, со примена на разли-
ката во цената на постојното ниво, согласно со 
важечките прописи. 

6. Ако изворите на набавката на пченица, од-
носно на лчешЛно брашно се различни, организа-
цијата на здружениот труд ги формира просечните 
продажни цени на брашното посебно за секоја ква-
литетна група. 

7. Цените за пченица, формирани на начинот 
предвиден со оваа одлука, важат за квалитетот на 
пченицата одреден со прописите за гарантираните 
цени на пченицата. 

8. Производителските и трговските организации 
на здружениот труд (во понатамошниот текст: ор-
ганизациите) и имателите на дуќани во сопственост 
на граѓани (во понатамошниот текст: имателите на 
дуќани), можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени за пченица и за пченично брашно на 
залихи, и тоа: 

Дин/kg 
1) за пченица од Квалитетни групи „А" и „Б" 0,60 
2) за пченица од квалитетна група „Ц" 0,50 
3) за пченично брашно од квалитетна група ,,Ц": 

Дин/kg 
0,55 

1,55 
0,80 

а) пченично брашно тип 1000 
б) пченично брашно тип 600 
в) пченично брашно тип 400 
г) пченично бранше тип 800 
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4) за пченично брашно од квалитетна група „Б": 
а) пченично брашно тип 1000 0,65 
б) пченично брашно тип 600 1,14 
в) пченично брашно тип 400 1,70 
г) пченично брашно тип 800 0,90 

9. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества (залихи) на пчени-
цата и брашното од точка 8 на оваа одлука зате-
чени на 20 јули 1974 година, како и на сите коли-
чества од тие производи што се до тој ден факту-
рира™ од добавувачите или од Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи (стоки 
на пат). 

10. Организациите и имателите на дуќани се 
должни за сите количини пченица и пченично бра-
шно (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкуп-
ниот износ на разликата во цената утврдена според 
одредбите на точ. 8 и 9 од оваа одлука и таа раз-
лика, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, да ја уплатат на сметката на 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, бр. 60811-789-378 — Белград. 

Од износот уплатен на сметката од став 1 на 
оваа точка на органите на пазарната инспекција 
можат да им се исплатат трошоците за контролата 
на пописот, до износот што ќе го одобри Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, на предлог од репу-
бличките, односно покраинските органи на пазар-
ната инспекција. 

11. Одредбите на точ. 8 и 9 од оваа одлука ќе 
се применуваат само врз залихите на пченица на-
бавени по гарантираните цени од родот на 1973 го-
дина, а за пченично брашно — набавено по цените 
од Одлуката за продажните цени на житото и на 
производите од жито („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/72). 

12. Производителските организации на здруже-
ниот труд и имателите на дуќани за производите 
во чие производство брашното се употребува како 
суровина, освен за леб и печиво, можат да ги зго-
лемат своите продажни цени сразмерно на зголе-
мувањето на продажните цени за брашно според 
точка 1 од оваа одлука, а според процентот на уче-
ството на брашното во производството на тие про-
изводи. 

13. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата ако не по-
стапи според точ. 8 до 10 од оваа одлука или ако 
во пописот на залихите не ги прикаже точните по-
датоци за залихите на пченицата и на пченично™ 
брашно. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се ка-
зни за прекршок и одговорното лице во организа-
цијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок имател на дуќан ако не постапи спо-
ред одредбите на точ. 8 до 10 од оваа одлука или 
ако во пописот на залихите не ги прикаже точните 
податоци за залихите на пченицата и на пченич-
ното брашно. 

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

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

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за продажните 
цени на житото и на производите од жито („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр.' 54/72), како и одредбата на 
точка 2 од Одлуката 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 одне-
суваат на пченицата и на пченичното брашно во 
прометот на мало. 

15. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

Е. п. бр. 400 
18 јули 1974 година 

Белград i 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

676. 

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 ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Производите леќите организации на здруже-
ниот труд можат своите продажни цени за масло 
за јадење и за производи од масло да ги форми-
раат до следното ниво, и тоа: 

1) за сурово масло за јадење 8,70 дин/kg 
2) за рафинирано масло за 

јадење: 
а) во буриња од најмалку 

50 килограми (ринфуза) 10,30 дин/kg 
б) во лименки до 25 литри 

(ринфуза) 10,43 дин/1 литар 
в) во стаклени шишиња од 

1 литар 10,65 дин/1 литар 
г) во стаклени шишиња од 

У* литар 5,54 дин/1/« литар 
д) во пластични шишиња 

од 1 литар * 11,28 дин/1 литар 
ѓ) во пластични шишиња 

од *У4 литар 8,52 дин/3А литар 
е) во пластични шишиња 

од 7г литар 5,96 дин/1/« литар 
3) за растителни масла за ја-

дење над постојната цена 1,64 дин/kg 
4) за маргарин над постојната 

цена 1,00 дин/kg 
5) за растилена мрсотија: 

а) во лименки од 1 кило-
грам 18,95 дин/kg 

б) во лименки од 2 кило-
грама 18,40 дон/kg 

в) во лименки од 3 кило-
грами 17,60 дин/kg 

г) во лименки од 5 кило-
грами 17,25 дин/kg 

д) во лименки од 7 кило-
грами 16,75 дин/kg 

6) за коил — растителна маст 23,50 дин/kg 
7) за шортенинг за кекс NZ-2 12,06 дин/kg 
8) за шортенинг за вафли V-4 16,15 дин/kg 
9) за шортенинг за овошни 

слатки VK 14,97 дин/kg 

2. Цените за производите од точка 1 под 1 до 5 
на оваа одлука се подразбираат како највисоки 
продажни цени на производителот, франко исто-
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варна станица на купувачот. Во цените за расти-
телни масти за јадење, маргарин, растителна мрсо-
тија и за рафинирано масло за јадење во лименки 
до 25 литри (ринфуза) и во пластични шишиња, 
засметана е вредноста на амбалажата, а во цените 
за сурово масло за јадење и рафинирано масло за 
јадење во буриња и во стаклени шишиња не е зас-
метана вредноста на амбалажата. 

3. Цените за производите од точка 1 под 6 до 9 
на оваа одлука, важат при постојните услови на 
продажбата. 

4. Начинот на формирање на цените за произ-
водите од точка 1 на оваа одлука во прометот на 
големо го одредуваат републиките и автономните 
покраини. 

До донесувањето на прописите на републиките 
и на автономните покраини за начинот на форми-
рање на цените за производите од точка 1 на оваа 
одлука во прометот на големо и на мало, формира-
њето на цените за производите од таа точка во про-
метот се врши калкулативно со примена на разли-
ката во цената на постојното ниво, согласно ср ва-
жечките прописи. 

5. Производителските и трговските организации 
на здружениот труд (во понатамошниот текст: 
организациите) и имателите на дуќани во сопстве-
ност на граѓаните (во понатамошниот текст: има-
телите на дуќани), можат постојните продажни це-
ни за производите од точка 1 на оваа одлука на 
залихи да ги зголемат, и тоа: 

1) за сурово масло за јадење 1,30 дин/kg 
2) за рафинирано масло за 

јадење: 
а) во буриња од најмалку 

50 килограми (ринфуза) 1,64 дан/kg 
б) во лименки до 2i5 литри 

(ринфуза) 1,64 дин/1 литар 
в) во стаклени шишиња од 

1 литар 1,65 дин/1 литар 
г) во стаклени шишиња од 

V« литар 0,82 дин/1/2 литар 
д) во пластични шишиња 

од 1 литар 1,64 дин/1 литар 
ѓ) во пластични шишиња 

од 3А литар 1,23 дин/8Л литар 
е) во пластични шишиња 

од 7* литар 0,82 дин/7г литар • 
3) за растителни масти за ја-

дење над постојната цена 1,64 дон/kg 
4) за маргарин над постојната 

цена 1,00 дин/kg 
5) за растителна мроотија: 

.а) во лименки од 1 кило-
грам 1,64 дин/kg 

б) во лименки од 2 кило-
грама 1,64 дин/kg 

в) во лименки од 3 кило-
грами 1,64 дин/kg 

г) во лименки од 5 кило-
грами 1,64 дин/kg 

д) во лименки од 7 кило-
грами 1,64 дин/kg 

6) за коил — растителна маст 1,65 дин/kg 
7) за шортенинг за кекс NZ-2 1,64 дин/kg 
8) за шортенинг за вафли V-4 1,64 дин/kg 
9) за шортенинг за овошни 

слатки VK 1,64 дизн/kg 

6. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества (залихи) на про-
изводите од точка 1 на оваа одлука затечени на 20 
јули 1974 година, како и на сите количества на тие 

производи што до тој ден се фактурира®! од доба-
вувачите или од Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи (стоки на пат). 

7. Организациите и имателите на дуќани се 
должни за сите количества на производи од точка 1 
на оваа одлука {залихи и стоки на пат) да го утвр-
дат вкупниот износ иа разликата во цената утвр-
дена според одредбите од точ. 5 и 6 на оваа одлука и 
таа разлика да ја уплатат, во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, на смет-
ка на Сојузната дирекција за резерви иа прехран-
бени производи бр. 60811-789-378 — Белград. 

Од износот уплатен на сметката од став 1 на 
оваа точка можат еа органите за пазарна инспек-
ција да им се исплатат трошоците на контролата на 
пописот до износот што ќе го одобри Сојузниот сек-
ретаријат за пазар и цени, на предлог од републич-
ките односно од покраинските органи за пазарна 
инспекција. 

8. Производителските организации на здруже-
ниот труд и имателите на дуќани можат' за своите 
производи во чие производство се употребуваат про-
изводите од точка 1 на оваа одлука како суровина, да 
ш зголемат своите продажни цени сразмерно на 
зголемувањето ана продажните цени !на производите 
според точка 1 на оваа одлука, а според процентот 
ка учеството на производите од точка 1 ка оваа од-
лука во производството на тие производи. 

9. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок организација ако не постапи 
според одредбите од точка 6 односно од точка 7 на 
оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги 
прикаже точните податоци за залихите на произ-
водите од точка 1 на оваа одлука. 

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 имател на дуќан ако не постапи според 
одредбите од точка 6 односно од точка 7 на оваа од-
лука или ако во пописот на залихите не пи прикаже 
точните податоци за залихите на производите од 
став 1 на оваа одлука. 

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

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

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за одредување 
на максималните цени за масло за јадење и за мас-
лени сачми и погачи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/73 и 35/74), како и одредбата од точка 2 на 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 1 на оваа одлука во прометот на 
мало. 

11. Оваа одлука влегува во сила ца 21 јули 1974 
година. 

Е. п. р. 401 
18 јули 1974 година 

Белград • 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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677. 

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 ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

ШЕЌЕР И МЕЛАСА 

1. Производителите организации на здруже-
ниот труд можат своите продажни цени за шеќер и 

- меласа да ги формираат до следното ниво, и тоа: 

Дин/kg 
1) за шеќер во кристал , 6,05 
2) за шеќер во КОЦКИ: 

а) пакувано во тврда амбалажа, • 
нето 1 килограм - 7,35 

б) други пакувања, нето 1 килограм 6,70 
3) за меласа 0,80 

2. Цените за шеќерот од точка 1 под 1 и 2 на 
оваа одлука се подразбираат како продажни цени 
на производителот, односно увозникот, франко на-
товарено во вагон, брод или шлеп на најблиската 
натоварна станица на производителот, односно увоз-
ната лука или југословенската граница или франко 
натоварено во камион во фабрика, вклучувајќи ги 
и трошоците на пакувањето (амбалажата). 

По исклучок од одредбата на точка 1 под 1 на 
оваа одлука, производителските и други организа-
ции на здружениот труд можат за шеќер во кри-
стал, на име посебни трошоци на индустриски начин 
извршено ситно меко пакување во хартиени ќесиња 
и ел. од еден или два килограма, да засметаат уште 
до 0,50 динари за еден килограм шеќер. 

3. Цената од точка 1 под 3 на оваа одлука за 
меласа се подразбира франко натоварено во вагон, 
брод или шлеп на најблиската натоварна станица на 
производителот и важи за квалитетот содржина на 
шеќер 4бТс, што е предвиден со Решението за југо-
словенските стандарди за земјоделски и индустри-
ски производи што главно служат како храна за 
добиток и за методите за испитување на храната за 
добиток — Меласа — JUS E.L3.020 („Службен лист 
на СФРЈ'', бр. 35/63). 

За секој цел процент на содржина на шеќер од-
реден со полариметар над 46%, цената се зголемува 
за 0,013 динари за еден килограм. 

4. Начинот на формирање на цените за шеќер 
во прометот на големо го одредуваат републиките и 
автономните покраини. 

До донесувањето на прописите на републиките 
и на автономните покраини за начинот на форми-
рање на цените за шеќер во прометот на големо и 
на мало, формирањето на цените за шеќер во про-
метот се врши калкулативно со примена на разли-
ката во цената на постојното ниво, согласно со ва-
жечките прописи. 

5. Производителските и трговските организации 
ка здружениот труд (во понатамошниот текст: ор-
ганизациите) и имателите на дуќани во сопственост 
на граѓани (во понатамошниот текст: имателите на 
дуќани), можат постојните продажни цени за шеќер 
и меласа од домашно производство на залихи да ги 
зголемат, и тоа: 

Дин/kg 
1) за шеќер во кристал 1 ; 1,10 
2) за шеќер во КОЦКИ, ВО тврда амба-

лажа, нето 1 килограм 1,50 
3) за шеќер во КОЦКИ, ВО друго паку-

вање, нето 1 килограм t 1,35 
.4) за меласа » 0,20 

6. Организациите и Имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества (залихи) шеќер и 
меласа затечени на 20 јули 1974 година, како и сите 
количества на тие производи што до тој ден се фак-
турирани од добавувачите или од Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи (стоки 
на пат). 

7. Организациите и имателите на дуќани се 
должни за сите количества шеќер и меласа (залихи 
и стоки на пат), да го утврдат вкупниот износ на 
разликата во цената утврдена според одредбите од 
точ. 5 и 6 на оваа одлука и таа разлика да ја упла-
тат, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, иа сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, бр. 
60811-789-378 — Белград. 

Од износот уплатен на сметката од став 1 на 
оваа точка на органите на пазарната инспекција 
можат да им се исплатат трошоците на контролата 
на пописот, .до износот што ќе го одобри Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, на предлог од репуб-
личките, односно покраинските органи на пазарната 
инспекција. 

8. Производителските организации на здруже-
ниот труд и имателите на дуќани можат за произво-
дите во чие производство шеќерот и меласата се упо-
требуваат како суровина, да ги зголемат своите про-
дажни цени сразмерно на зголемувањето на про-
дажните цени за шеќер и меласа според точка 1 на 
оваа одлука, а според процентот на учеството на 
шеќерот и меласата во производството на тие про-
изводи. 

9. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок организација ако не постапи 
според одредбите од точка 6, односно од точка 7 на 
оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги 
прикаже точните податоци за залихите шеќер и 
меласа. 

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

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок имател на дуќан ако не постапи според 
одредбите од точка 6, односно точка'7 на оваа од-
лука или ако во пописот на залихите не ги прикаже 
точните податоци за залихите шеќер и меласа. 

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

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

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за одредување 
на максималните цени за шеќер, суви режанки-од 
шеќерна репа и меласа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/73), како и одредбата од точка 2 нд. Одлуката 
за маќсимирање на цените за сите производи и ус-
луги („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/73, 17/73, 21/73, 
23/73 и 25/73), доколку се однесува на шеќерот во 
прометот на мало. % 

11. Оваа одлука влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

Е. п. бр. 402 
18 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р« 
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678. 

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 точка 1 од Од-
луката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРА-

НИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1974 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пче-
ница од родот на 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 41/73 и 55/73) во точка 1 став 1 во одред-
бата под 1 бројот: „1,90" се заменува со бројот: „2,00", 
а во одредбата под 2 бројот: „1,70" — со бројот: 
„1,80". 

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

Е. п. бр. 403 
18 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 1 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

679. 

Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за 
продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/74), сојузниот сектор 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: 

Износ на Нова про-
реден Земја зголему- дажнаце-
број Вид кафе на потек- вањето на на на ка-

лото цената за фето за 
1 kg 

динари 
1 kg 

динари 
1 »Santos« Бразил 6,00 51,50 
2 »Minas« Бразил 6,00 51,30 
3 »Parana« Бразил 6,00 51,30 
4 »Modelin excelso< < Колумбија 6,00 51,50 
5 »Thula« и др. Мексико 5,80 % 49,80 
6 »Tachira« и др. Венецуела 5,80 49,80 
7 »Arabica« Костарика 5,80 51,30 
8 »Arabica« Куба 5,80 49,50 
9 »Arabica« Салвадор 5,80 49,80 

10 »Моса« Етиопија 3,48 4*7,18 
11 »Yimma« Етиопија 3,48 44,58 
12 »Harrar« Етиопија 3,48 42,98 
13 »Arabica« Танзанија, 

Кенија и 

14 
Уганда 3,48 .42,98 

14 »Plantation« Индија 3,75 47,45 
15 »Arabica Cherry « Индија " 3,75 42,25 
16 »Robusta« сите земји 

извознички 4,00 38,50 
17 »Arabica« сите други 

4,00 

земји 5,00 48,80 
П р о с е к : 5,00 47,58 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за утврдување 
на продажните цени за поодделни видови кафе 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/73). 

3. Оваа наредба влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

Бр. 78/1 
19 јули 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, е. р. 

680. 

Врз основа на точка 2 став 2 од Одлуката за 
продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ", 

. бр. 36/74), сојузниот секретар за пазар и цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПИСОТ И КОНТРОЛАТА НА 

ПОПИСОТ НА ЗАЛИХИТЕ КАФЕ 

1. Трговските организации на здружениот труд 
на големо и на мало и организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со преработка и со продажба 
на кафе, ќе извршат попис на сите количества кафе 
што ќе се затечат на залихи на 20 јули 1974 година. 

Како залихи кафе ее сметаат сите количества 
кафе што се наоѓаат во магацини, продавници и во 
процесот на преработка (пржење, пакување и ел.), 
како и оние количества што до тој ден се фактури-
рани од добавувачот (од Сојузната дирекција за ре-
зерви на врехранбени производи и од нејзините ко-
мисионер^, односно кои се наоѓаат на пат (кафе 
на пат). 

Посебно се попишува кафето на пат, а посебно 
на залихи. 

2. Организациите на здружениот труд што го 
чуваат кафето на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи, како нејзини комисио-
нери и складиштари, нема да вршат попис според 
одредбите од Одлуката за продажните цени за кафе, 
туку тоа кафе ќе го попишат со Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи. 

3. Организациите на здружениот труд ќе форми-
раат комисии за попис на кафе, кои ќе извршат 

• попис на кафето пред неговото пуштање во промет 
по новите цени, водејќи сметка пописот да се из-
врши без задржување на прометот. 

4. Листите за попис на кафето (пописни листи) 
ги содржат следните податоци: 

1) назив на организацијата на здружениот труд 
што го врши пописот; 

2) седиште на 'организацијата на здружениот 
труд која го врши пописот и нејзина адреса; 

3) вид кафе; 
4) количество во килограми нето; 
5) зголемување на цената во динари за 1 кило-

грам; 
6) вкупен износ на разликата во цената во ди-

нари; 
7) износ на делот на разликата кој & се уплатува 

на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (85% од зголемената цена). 

5. Во пописните листи, во колоната „Вид кафе" 
посебно се запишува соодветната сорта на сурово 
кафе, а посебно меленото, односно прженото кафе. 

6. Сметковната исправност на пописната листа, 
потпишана од членовите на комисијата ја утврдува 
организацијата на здружениот труд и ја заверува 
со печат и потпис од одговорното лице на организа-
цијата на здружениот труд. 

Пописните листи се сочинуваат во потребен број 
примероци, од кои два примерока се доставуваат, до 
1 август 1974 година, до Сојузната дирекција за ре-



Страна 1224 — Број 36 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Недела, 21 јули 1974 

зерви на прехранбени производи — Белград, Моша 
Пијаде бр. 8/II. 

7. Организациите на здружениот труд разликата 
во цената за затечените залихи ќе ја пресметаат за 
суровото кафе од сите видови по 5 динари за еден 
килограм, а за прженото и меленото кафе по 6 ди-
нари за еден килограм. Во овој износ на разликата 
во цената не е засметан данокот на промет. 

8. За количеството кафе што организациите на 
здружениот труд ќе го набават по влегувањето во 
сила на Одлуката за продажните цени за кафе, ќе 
ги формираат своите продажни цени на начинот и 
според постапката утврдена со важечките прописи. 

9. Контрола на исправноста на пописот на 
кафето ќе вршат надлежните органи на пазарната 
инспекција. 

10.0ваа наредба влегува во сила на 21 јули 1974 
година. 

Бр. 79/1 
19 јули 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, е. р. 

681. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
организациите на здружениот труд што се занима-
ваат со преработка на тутун и Сојузниот извршен 
совет склучуваат. 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
СО ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЦИГАРИ 
ЗА ОДРЕДЕНИ НАМЕНИ ШТО СЕ ФИНАНСИ-
РААТ ПРЕКУ ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ТУТУН 

И ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ 

Член 1 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаат со преработка на тутун (во понатамошниот 
текст: производителите на цигари) се обврзуваат 
дека од средствата што ќе ги остварат со продаж-
бата на цигари на домашниот пазар по цените од 
Одлуката за формирање продажни цени за цигари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/74) ќе уплатуваат 
износ од 0,26 динари за едно пакување од 20 пар-
чиња од сите видови цигари (екстра-цигари и ци-
гари од квалитетните групи од I до IV) бр. 60804-
-654-37 — Фонд за унапреудвање на надворешнотр-
говскиот промет на тутун и тутунски преработки. 

ч 
Член 2 

Износот од член 1 на овој договор, производи-
телите на цигари ќе го уплатуваат за сите цигари 
продадени на купувачите на големо и на мало, ис-
товремено со настанувањето на обврската за уплата 
па основниот данок на промет на тутунски прера-
ботки. 

Производителите на цигари кои во рокот од став 
1 на овој член не го уплатат износот од член 1 на 
овој договор, должни се да платат камата на неу-
платениот износ во • височина од 12% годишно од 
денот на втасаноста на обврската до денот на уп-
латата. 

Член 3 
Средствата што се формираат на посебната 

сметка од член 1 на овој договор ќе се користат за 
одредени намени кои се финансираат преку Фон-
дот за унапредување на надворешно-трговскиот про-
мет на тутун и тутунски преработки (во понатамош-
ниот текст: Фондот) /за посебни олеснеше а — ком-

пензации при извозот'на ту¥ун и на тутунски пре-
работки, а според Статутот на Фондот. 

Член 4 
По исклучок од одредбата на член 1 на овој до-

говор, до денот на престанувањето на важењето на 
Законот за привремена забрана на располагањето со 
средствата остварени со зголемување на цените на 
цигари („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/73), произ-
водителите на цигари ќе уплатуваат на посебна 
сметка на Фондот износ од 0,08 Динари за едно па-
кување од 20 парчиња од сите видови цигари. 

Член 5 
Ако производителот на цигари во рок од 30 

дена од денот на остварувањето на средствата со 
продажбата на цигари не го уплати износот од чл. 
1 и 4 на овој договор, надлежниот орган на Фондот 
ќе и издаде налог на Службата на општественото 
книговодство да пренесе, без согласност од произ-
водителот на цигари, од жиро-Схметката на произ-
водителот на цигари на посебна сметка на Фондот 
износ во височина на обврската според овој договор 
што производителот на цигари не ја извршил во 
рокот. 

Член 6 
Одредбите од член 5 на овој договор ќе се при-

менуваат и врз износите на средствата што произ-
водителите на цигари не можеле, согласно со Зако-
нот за привремена забрана на располагањето со 
средствата остварени со зголемување на цените на 
цигари, да ги користат, освен за намените одредени 
со тој закон, а кои средства тие не ги уплатиле во 
корист на Фондот врз. основа на одредбите од тој 
закон. 

Член 7 
Овој договор се применува од денот на потпи-

шувањето. 
Член 8 

Овој договор да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

15 мај 1974 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Никола Стојановиќ, е. р. 

За Дуванска индустрија — Ниш, 
Костиќ Живоин, е. р. 

За Тобачна товарна — Љубљана, 
Симонич Бојан, е. р. 

За Фабрика дувана — Сараево, 
Делаведов Антон, е/ р. 

За Тутунски комбинат — Прилеп, 
Поп-Јорданоски Никола, е. р. 

За Творница духана — Загреб, 
Рожиќ инж. Велимир, е. р. 

За Творница дувана ДИН — Бања Лука, 
Капетановиќ Мидхат, е. р. 

За Дуванска индустрија ДИН — Врање, 
Стошиќ Тихомир, е. р. 

За Творница духана и амбалаже — Ровињ, 
Смољен Милан, е. р. 

За Тутунски комбинат — Куманово, 
Младеновски Бранко, е. р. 

За Дувански комбинат „Б. Кидрич" — Гни-
лане, 
МалбашиЌ Милош, е. р. 1 
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За Дувански комбинат — Титоград, 
инж. Радислав Секулић, е. p. 

За Тутунски комбинат — Скопје, 
инж. Илија Црвенковски, е. р. 

За Дувански комбинат — Нови Сад, 
Поповиќ Милан, е. р. 

За Творница духана — Задар, 
инж. Велимир Рожиќ, е. p. 

1 

Баино 
Баштенска 
Јака 

Дрина 

682. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање максимални цени за ферментиран тутун 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/74), претставни- Просочан 
ците на производителите на тутун склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН 

1. Претставниците на производителите на тутун 
склучија и потпишаа Спогодба за цените за фер-
ментиран тутун, со тоа што своите постојни продаж- Херцеговски 
ни цент! за одделни сорти и класи на ферментиран Равњак 
тутун можат да ги зголемат така што на1високите v 
продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Тип—сорти Класа Дин/kg 
1 2 3 

Јака-Џебел ароматичен I 65.65 
II 60,05 
III 44,05 
IV 34.85 
V 29,80 

уник I—III 51,85 
дополнителен 
уник I—III 41,05 

III 33,00 
IV 29.80 
V 25,75 
мувлосан 23,10 
ситнотија 22.20 

Прилеп ароматичен • I 59,10 
II 53,70 
III 39,10 
IV 32,10 
V 27,85 

уник I—III 47,25 
дополнителен 
уник I—III 36,55 

III 32,20 
• IV 30.25 

V 24,15 
мувлосан 21,25 
ситнотија 19,30 

Отља I 42,65 
II 39,20 

светла III 36,70 
црвена III 32,90 
светла IV 27,85 
црвена IV 24,40 
светла V 22,90 
црвена V 17,60 

VI 16,45 
мувлосан 16,45 
ситнотија 14,25 

светол уник I—III 38,6? 
* црвен укиќ i - i k i 32,45 

Босански 
Равњак 

Вирџинија 
и Столац 17 

Берлеј 

Авала 

2 ' 3 

I 40,15 
II 34,60 
III 30,25 
IV 26,55 
V 22,75 
мувлосан 16,55 
сити оти ја 14,70 

I 34,05 
II 31,85 
III 28,30 
IV 24,05 
V 18,40 
мувлосан 16,20 
ситнотија 13,90 

I 32,55 
II 31,05 
III 26,90 
IV 23,90 
V 21,60 
VI 18,50 
мувлосан 16,70 
ситнотија 13.50 

1а 45,10 
16 . 42.55 
Па 40,25 
Иб 36,35 
Ша 34,25 
III6 29,90 
IVa 29,35 
IV6 25,30 
Va 24.95 
Vo 22,55 
VI 19.45 
мувлосан , 18,75 
ситноти j • 17,15 

I 32,45 
II 27.70 
III 21.95 
IV 18.40 
V 14,95 
мувлосан 12,20 
ситнотија 10.70 

I 33.45 
И 29,65 
III 26,35 
IV 23,25 
V 19,90 
VI 16,80 
мувлосан 16,55 
ситнотија 13/70 

I 29,00 
II 25,40 
III 21,85 
IV 19,30 
V 16,90 
VI 14,35 
мувлосан 14,25 
ситнотија 11,40 

I 28,80 
II 24,20 
III 20,60 
IV 18,10 
V 15,80 
VI 13,80 
мувлосан 13,00 
ситното ја 12,80 
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Војвоѓанец 

2 3 

I 24,00 
II 21,00 
III • 18,00 
IV 16,00 
V 14,00 
VI 12,50 
мувлосан 11,50 
ситнотија 11,50 

Забелешка: Составот на уник I/III за домашниот 
пазар. 

Јака-Џебел Прилеп Отља 
Класа Аром. Дополн. Аром. Допола. Светла Црвена 

I 30°/о 
II 51°/о 
III 31% 
IV 15% I 

со
 со

 со
 

1 
со

 и
 и

 
о

о
о 

о
о

о
. 3% 

57% 
28% 
12% 

49% 
26% 
25% 

33% св, 1% 
-32% 10% 
25% „ 73% 
10% „ 16% 

Вкуп-
но: 100 100 100 100 100 100 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
франко натоварна станица на продавачот, односно 
франко магацин — складиште на продавачот при 
испорака со камион, при постојните услови на про-
дажбата. 

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

Претставници на производителите: „Југотутун" 
— Скопје, „Центротабак" Белград, ДИН — Ниш, 
Фабрика дувана — Сараево,, ДИВ — Врање, Тобач-
на товарна — Љубљана, Творница духана— За-
греб, Творница духана и амбалаже — Ровињ, Ду-
вански комбинат — Нови Сад, Дуванска индус-
трија — Зрењанин, „Борис Кидрич" — Гнил ане, 
Дувански комбинат — Титоград, „Вирџинија" — 
Вировитица, „Духан" — Подравска Слатина, 
„Подух" Метковиќ, Предузеќе за обраду ду-
вана — Лирот, Предузеќе ^а обраду дувана — 
Лесковац, „Вино-духан-воќе" — Имотски, Ту-
тунски комбинат — Прилеп, „Кутјено" — Куче-
во и „Осијек" — Осиек. 

18 јули 1974 година 
Белград 

ОДЛИКУВАЊА 
у к а з ; 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
Љ а 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 

Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 1 > 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Омеровић Махмута Џемил; 

« ООРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чакармиш Јована Јово, Шуње Алије Мустафа; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ципуровић Авде Мујо, Ђуг Ђулаге Абдурах-
ман, Кнежевић Милош Илија, Кнежевић Аугуста 
Зденко, Мемишевић Рагиба Хасан, Радојковић Но-
ве Славко, Шиел Хинка Јосип; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бертањоли Карла Стефан, Чарапић Петра Гој-
ко, Ченгић Хакије Нусрет, Ђоковић Јована Стојан, 
Грујић Света Ратомир, Херенда Абдул аха Заим, 
Карић Хасана Хусеин, Куленовић Бећира Хамдо, 
Медошевић Адема Наил, Обарчанин Илијаса Шев-
ко, Обрадовић Вељка Војо, Сиј ерчић Фехима Омер, 
Стјепановић Глигора Милош, Шекарић Душана 
Миодраг, Шофранац Илије Васо, Врећо Владе Ми-
ћо; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Даутовић Ахмета Расим, Милић Мате Петар, 
Швракић Хазима Сафет; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Беговић Османа Реџо, Богунић Незира Ибрахим, 
Буква Османа Бего, Чаркић Милана Рајко, Давидо-
вић Ристе Тодо, Фуртула Остоје Милан, Љуца Ху-
сеина Мустафа, Муратовић Авде Мехо, Нешковић 
Душана Томислав; Рајичић Јована Милан, Ршумо-
вић Божидара Михаило, Танасковић Милоша Мио-
драг; 

Од СР Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Грдинић Војина Симо, Перовић Милована Олга, 
Поповић Благоја Павле, Пророковић Петра Филип, 
Раичевић Зака Војислав, Станичић Ива Антон, 
Станојевић Шпира Милорад, Шоловић Јована Ва-
силије; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН BEHEb; 

Букилић Владимира Момчило, Џуоеић Илије 
Никола, Ђуричанин Божа „Рајко, Кажић Благоте 
Божидар, Кнежевић Мирка Томислав, Курпејовић 
Незира Омер, Љуљђурај Ђона Пренка, Муковић 
Мујка Ризо, Оташевић Ђура Душан, Перовић Крста 
Настадин, Радовић Михаила Миљан, Симоновић 
Милете Драгица, Врбице Ника Иван, Вуксановић 
Николе Велислав; 1 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Вулетић Васа Светозар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бамоур Сабита Хрустем, Ковачевић Миленка 
Анђелко, Стијовић Милутина Дмитар; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, во создавање-
то и развивањето на политичкото и моралното един-
ство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО' СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аручевић Дула Осман; 

Од СР 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 СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Црнковић Станка Павао, Косијер Ђуре Миле, 
Половина Петра Раде, Вулетић Марка Милић; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Царевић Драгана Милан, Косић Милића Дми-
тар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ерор Милића Раде, Јовић Симе Милић, Мар-
тиновић-Павић Марка Марија, Миливојевић Станка 
Мирко, Радојевић Милоша Вељко, Шпановић Петра 
Бошко, Штакор Михајла Драган; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арлов Станка Стево, Ђура-Крмпотић Јуре Ана, 
Ђурић Теодора Мирко, Ђурић Петра Никола, Хрс-
тић Милића Вид, Кљуковница Миле Раде, Марти-
новић Миле Лазо, Мартиновић Миле Милош, Мра-
овић Јандре Милан, Обровац Фрање Иван, Пајић 
Јована Бранко, Плећаш Илије Пајо, Поповић-Пе-
риновић Мојсије Драга, Трбојевић Петра Бранку 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, во создава-
њето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пајић Игњатија Драган; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бј,§давук Метана Ђуpp. Благојевић Јована 
дош, Бррбмиса Сим! Школа, давић Јован, Еремић 

Васе Марко, Тодић Милоша Марко, Мајсторовић-
-Кораћ Драгана Зорка, Мандарић Ђуре Никола, 
Мартиновић Милића Љубан, Мартиновић Илије Ма-
рија, Мартиновић Станка Неђа, Новаковић Марта, 
Павић Ђуре Миле, Петровић-Новаковић Мирка Со-
фија, Радовић Милош, Стокрпа Николе Михајло, 
Жегарац-Гредељ Јоце Босиљка; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Барак Миле Ђуро, Басара Петра Данило, Ца-
ревић Петра Милош, Дејановић Миливоја Бранко, 
Докић Михајла Гојко, Ђурић Михајла Петар, Ју-
рић Јована Даница, Каран Јована Анка, Каран Јо-
вана Никола, Карапанџа Јосипа Миле, Карта лиј а 
Драгана Миле, Кнежевић Јосипа Лука, Ковачић 
Милоша Мирко, Козлина. Ђуре Душан, Ловрић-То-
дорић Лазе Даница; 

Мандић Дмитра Петар, Мартиновић Лазе Илија, 
Михајловић Марка Милић, Милашиновић-Брдар Јо-
вана Анка, Милеуснић Дамјана Раде, Мусулин 
Илије Драган, Напијало Јована Мирко, Новаковић 
Никола, Опачић Уроша Јован, Рашић Миле Марко, 
Руњајић Кузмана Гојко, Силић Милића Душан, 
Шкргић Јован, Томашевић Станка Илија, Вучетић 
Милоша Марко, Вукобратовић Дмитра Ђуро, Ву-
кобратовић Милоша Никола. 

Бр. 218 . 
19 декември 1973 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј 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 

Јанкез Ђуре Грга; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, во создава-
њето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ * 

Лучић Милосава Крсто; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за , успеси во издигање^ на воено-стру^-
ното знаење и борбената готовност на нашите гра-
ѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Врањицан Павла Вања; 
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0 д САП В о ј в о д и н а 
— по повод 50-годипгнината на работата, а за 

заслуги и придонеси во развивањето и унапредува-
њето на шаховскиот спорт, како и за ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Шах клуб „Иван Курјачки", Панчево; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 7 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кекић Петра Данило, Ковачевић Гавре Срета, 
Сабо-Сабо Беле Ида, Весел инов Маринка Јован, 

'Влајковић Саве Радован; 
— за особени заслуги во Народноослободителна-

та борба и за постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУх i ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА . 

Биволаревић Љубомира Вукашин, Богдановић 
Николе Илија, Ћирић Стевана Бошко, Дороњски Ни-
коле Душан, Дрезгић Цветина др. rietap, Ијачић Ла-
зара Бранко, Иванишевић Јована Бора, Јешић Павла 
Милан, Кеврешан Славка Емил, Ковачевић Стевана 
Арса, Корица Миленка Милан, Крстић Лазара Васи-
лије, Љубинковић Ивана Лазар, Матић Петра Дра-
гољуб, Матић Јована Јован, Механџић Миливоја 
Гавра, Николиш! Светозара Милош, Поповић Давида 
Душан, Радованов Гавре Миленко, Радосављевић 
Јована Ђорђе, Радуловић Лазара Илија, Ромац Раде 
Пашко,- Секић Милана Душан, Тепавац Раде Илија, 
Владисављевић Кузмана Предраг; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, во создава-
њето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Атанасовић Игњата Лука, Баки Александра 
Фрања, Цревар Јована Богдан, Кмезић Петра Ни-
кола, Согић Давида Сава, Влашкалић Милана Алек-
сандар, Врачарић Стевана Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бига Дане Милка, Бручи Мирка Рудолф, Див-

јак Ђуре Никола, Ђерић Уроша Ђура, Хинић Јова-
на Петар, Којичин Марка Милан, Ковачев Милана 
Василије, Крстић Јеврема Пантелија, Крстоношић-
-Крстоношић Милутина Зорка, Николајевић Павла 
Миливој, Радаковић Јове Миле, Савин Саве Драгу-
тин, Станковић Николе др. Богољуб, Војводић Луке 
Маниша; 

— 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 

Андрић Милорада Лепосава, Анђелић Стевана 
Владо, Анојчић Лазара Спасоје, Берић Душана Об-
рад, Богдановић Раде Сава, Борковић Николе Ђуро, 
Цветковић Милана Ђорђе, Ћулум Петра Живојин, 
Допало Танасија Никола, Ђаковић Николе Ђорђе, 

Ђукић Мирка Вукан, Франциа Николе Јожеф, Гр-
бић Стевана Петар, Грбић Тодора Стеван, Гвозде-
новић Петра Ђорђе, Јанковић Гавре Петар, Јоветић 
Иве Бранко, Јовић Владимира Бранко; 

Катанић Милана др Јован, Кнежевић-Болтић 
Симе Анђелка, Кнежевић Дмитра Илија, Кравић 
Јове Данило, Кркљуш Љубомира Момчило, Крмпо-
тић Мила Јован, Кртањак Блаже Стјепан, Кртенић 
Вељка Павле, Кукић Боже Ђуро, ЈСукић Пбтра 
Жарко, Лајбеншпергер Антона Јожеф, Лозић Ми-
лоша Жика, Маринковић Максима Живан, Мази-
њанин Љубише Јован, Мелкус Карла Божа, Мили-
чевић-Зуркевић Аница, Мрђанов Јована Немања, 
Наранџић Рада Душан, Недић Живана Милан, Ник-
шић Косте Славко, Новковић Михајла Милић; 

Обрадовић Ђуре Мирко, Опсеница Васе Алекса, 
Перичин Ђорђа Живан, Попов Стевана Миливој, По-
шарац Илије Слободан, Поврнић Ивана Миле, Ра-
даковић Симе Петар, Радовановић Павла Боривој, 
Раваси Живана Љубица, Рокнић Дамњана Васо, Се-
кели Ласла Илона, Симановић Данила Драга, Сола-
ров Јована Чедомир, Сојаковић Миле Драган, Стој-
шић Лазара Ђорђе, Штрбоја Јована Јован, Тишма 
Симе Ђуро, Тривунац Павла Миливој, Улић Јована 
Ђорђе, Веселинов Стевана Славко, Злоколица Бог-
дана Младен, Зрнић Петра Ђуро, Жупунски Живо-
јина Жарко. 

Бр. 225 
25 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Кроз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

670. Уредба за измена на Уредбата за зголе-
мување, намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на одредени производи — — — — 1217 

671. Одлука за цените по кои Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени про-
изводи ќе врши, откуп на пченицата од 
родот на 1974 година — — — — — 1217 

672. Одлука за одредување максимални цени 
за ферментиран тутун — — — — — 1218 

673. Одлука за формирање продажни цени за 
цигари — — — — — — — — — 1218 

674. Одлука за продажните цени за кафе — 1218 
675. Одлука за одредување максимални цени 

за пченично брашно — — — — — 1219 
676. Одлука за одредување максимални цени 

за масло за јадење — — — — — — 1220 
677. Одлука за одредување максимални цени 

за шеќер и меласа — — — — — — 1222 
678. Одлука за измена на Одлуката за гаран-

тираните цени за пченица од родот на 
1974 година — — — — — — — — 1223 

679. Наредба за утврдување на продажните 
цени за одделни видови кафе — — — 1223 

680. Наредба за начинот на пописот и контро-
лата на пописот на залихите кафе — — 1223 

681. Општествен договор за користење на 
средствата остварени со зголемувањето на 
цените за цигари за одредени намени што 
се финансираат преку Фондот за унапре-
дување на надворешнотрговскиот промет 
на тутун и тутунски преработки — — 1224 

682. Спогодба за цените за ферментиран тутун 1225 
Одликувања — — — — — — — — — 1226 
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